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 .. ههعرفاهعايطلارار
 حر ابدل ا غي اشب حلل ا - تلمس نا تسيل *

 رلاككأفا تاسع - ١مل ا4ت





 .نلوالالبعفلا

 اضم تدصّملا تاءاضلإ)

 ىضأم لا يف لغوتي قيرع خيرات تا ةرييك ةراق ايقيرفا

 ,طسسو ىف عقث ةيفارغجلا ةيحانلا نم ىهو ؛ قيحسلا
 ٠ ملاعلا

 خيراتب اقيثو الاصتا لصتيل ايقيرفا خسيرات ناو
 نأ كش ىندأ نود ةميدقلا راثآلا ملع تبا دقف « ملاعلا

 عاطتساو « ةرباغلا روصعلا ذنم ايقيرفانطوتسا ناسنالا

 ىف اهوفرشتكا ىتلا تايرفحلا نم اوعبتتي نأ ءاملعلا
 حجرملاو ٠ هروطتو ناسنالا ةأسن لحارم ةفاك ابقيرف'

 ٠ ىرشبلا سنجلا دهم ىع ايقيرفا نوكت نأ
 ايقيرفا ضرأ ىف عويشلا ىلع ةيكلملا ماظن رهظ دقو

 تحت عقت سلطألا لابج تناك مايأ نيئسلا فالآ ذنم
 ميلاقأ نم اميلقا ىراحصلا تناكو + ديلجلا نم ةقرلع

 تالآ ايقيرفقا ىف تفشتكاو  (شئاشجلا) انائاسلا
 ةقطنم ىف تفشتكا ىتلا تالآلاب ةهيبسش ةميدق ةيرجح
 ناسنالانأ ىلع تالآلا هذه تلدو : طسوتملا ضيبألا رحبلا

 ٠ ايبسآو ابروأ ىف لعف ام وحن ىلع ايقيرفا نطؤتسا
 ازجاح ئراحصلا نم ةلسلس تماقأ نمزلإ رم ىلعو

 تقاعف « ةيرادملا ايقيرفاو ةيلامسقلا ايقيرفا نيب ايعيبط
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 , الاوط اباقحا نيعساشلا نيميلقالا نيذه نيب لاصتالا

 «يناسنالا طاسنلاو ةيرشبلا ةايحلل ةفلتخحم عاضوأتأسنو

 ٠ ىخيراتلا روطتلا تامس ترهظو

 ,قيرط ىف ةيقيرفالا لئابقلاو بوعشلا تراس دقو
 لاق امك روطتلا اذه ةجيتن تناكو « روطتلا نه ليوط

 ايقيرفا نأ » » : « ايقيرفاو ملاعلا » هباتك ىف اوب ىد ميلو

 امك راما ةيعيبطلا ةيحانلا نم ريبك ريغت اهارتعا

 323 ٠ « ايسياآو ابوروأ ىرتعا

 0 باوعشلا ”تعئنص 2 نيتسسلا فالآ لالخ ىفف

 ىقيسسوملاو ئكسملاو نسل" ثيح نم , ةصاخلا اهتفاقث

 ةرامعلانفو ةبوتكملا ةغللاو ريطاسألاو ىناغألاو صقرلاو

 مهلمعب اومنص نيذلا مع مهسفنأ نويقيرفالا ناكو:٠ غلا
 ٠ ةيضاملا نورقلا ىف ىفاقثلا ثارتلا مهئاكذو

 ىف تأشن ىتلا ةميظعلا ةيقيرفالا ةراسضمحلا .لتحتو

 ةراقلا نم ىقرشلا ىلامسشلا ءزجلا ىف ةرباغلا روصعلا

 'ليملا ىداو دهاش دقو ٠ ثارتلا اذه ىف ازراب اناكم

 تاراضحلا مدقأ نم ةراضح روهطظ ةفلتخ بابسأل

 :ىموكح ماظن ىداولا اذه ىف أاسشنف « ملاعلا ىف ةيئاسنالا

 ذدهو ٠ ىناسنالا خيراتلا رجف ىف قار ىداصتقا ماظنو

 ٠ ملاعلا خيرات ىف زرابلا ايقيرفا رود ةوقب انل دكؤي

 ةبدرقلا تاحاولا ىفو بيصخلا لينلا ىداو ىف رهظو
 نأ لبق ىداصتقا طاشن ايقيرفا ىقرش لامش ىف ةعقاولا

 هع



 هذه ىفف ٠ ليوط نمزب نداعملا مادختسا ناسنالا فرعي

 ئىداول ةمحاتملا لالتلا ىلع مهنكاسم ساسنلا ىنب قطانملا

 تاعامج ىف اومظتناو ٠ ديصلاو صنقلا اوسرامو رهنلا
 ءاقثراو ناكسلا ددع ومنبو + ةيئادب (تانوموك) ةيعاشم

 يعرو ضرألا ةعارز ىلا ناسنالا لقتنا لمعلا بيلاسأ

 ٠ ناوبجلا

 لينلا ىداو حبصأ لايجآلا نم ريثك دوهج لضفبو
 نم ناسنالا تنكم ىرلا تاونق نم ةفيثك ةكبشب ىطغم
 لفي فيك لوألا ناسنالا ملعتو « رهن! ةوق ريشست

 ثارحملا عرتخا مث ٠ ةداحلا ناصغألا فارطأب ضرألا

 ىلع اريثك دعاس امم , هيف ناريثلا مدختسإو ىبشخلا

 فرحلا نم ةعارزلا تحبصأف + ضرألا ةعارز نيسحت

 ٠ ليئلا ىداو ىف ةيساسألا

 رجحاا لاغشأك ةفلتخم فرح ةعارزلا بئاج ىلاترهظو

 جيسنلا ةفرح ترهظ ام ناعرسو ٠ بشخلاو لاصلصلاو
 ةبادس اناذيا نداعملا فاشتكا ناكو ٠ امهريغو ةغابدلاو

 روهظب اريبك ادايدزا ةضياقملا ةراجت تدادزاو ٠ ديدج دهع
 * فرحلا

 ةيجاتنالا ةوقلا تسمن ةيعامتجالا تاقالعاا لاحم ىفو

 نم اريبك اظح مهيلا نمو لئابقلا ءاسؤر باصأق , لمعلل

 كلالغغتسالا وهو ناسنالل ناسنالالالغتساىلاىدأ امم ةوزثلا

 ميسسقتو تاقبطلا توافت ىلا ىدؤيو روطتي ذخأ ىذلا
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 لوأ ناكو ٠ ةلغتسم ةقبطو ةلغتسم ةقبط ىلا عمتجملا
 قداس ىلا عمتجلا ميسقت 3 ىلع امئاق ىقبطلا تع لكش

 * كينعو

 ةميدقلا رصد

 وحنب داليملا لبق رصم ىف ديبعلاو ةداسلا ماظن دطوت

 ىلاوح ذئتقو ليثلا ىداو ىف ناكو , ةئس فالآ ةعبرأ

 عارص بشنو + قيقرلا ماظن اهيف عيشي ةريغص ةيالو :*
 نيتريبك نيتكلمم نيوكت نع رفسأ تايالولا هذه نيب ليوط
 تينكيت مث .؛ لفسلا رصم ىرخألاو ايلعلا رصم امهادحإ

 رئطم عاضخا نم نينكلمملا ىوقأ تناك ىتلا ايلعلا رصم

 ىلا ىدأ امم 2« ةنسس فالآ ةثالث وحنب دالبملا لبق ىلفسلا

 , ةديدجلا ةيصخلا ىضارألا ىلع ايلعلا رصم ماكح ءاليتسا

 حيبصأ اذكهو ٠ ليلا اتلد ىف ةريضنلا ىعارملا ىلع كلذكو

 ةايحلا ىلع نميهت ةدحاو ةطلس تحت ليبنلا ىداو

 عم اهقافتاو ةعارزلاب ضوهنلا ىلا ىدأ امم ةيداصتقالا

 ةيزكرم ةلود ىف رصم ديحوت كلذب مثاو ٠ ناضيفلا مساوم

 ٠ ءاقرألا مدختست ةدحاو

 قوتسم طاطحناو تاقبطلا نيد ريبكلا توافثلا ىدأ دقو

 ةقلطم ةيطارقوتأ ةموكح مايق ىلا دالبلا ىف ةجتنملا ىوقلا
 :لالغتسااب ءاينغألا نم ةنفح تماقو ٠ نوعرف اهساربأ

 مادختساو « هوسقلكب رارحألاو ءاقرألا نم مظعألا داوسلا

 :© بعشلا عاضخا ىف ةقلطملا ةطلسلا
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 هبرض ذا « ءاقرألل ىسيئرلا ردصملا ىه برحلا تناكو

 نيذلا رارحألا ىلع .برض امك ء ا برحلا ىرسأ ىلع قرلا
 لعتسشت بورحلا نارين تناكو ٠ نويدلا ىف اوطروت

 ,مئانغلا ىلع ءهاليتسالا ربكألا اهفدهو عاطقنا نودع

 تجوافتلا ةدح نم د'از أمك ءارمألا ةورث نم داز امم ءاقرألاو

 ٠ تاقبطلا نيب

 دبال رمأ ةيوق ةيزكرم ةطلس دوجو نأ نوري اوناكو
 نم ةريقفلا تاقبطلاو ءاقرألا نيب تابارطضالا دامحال هنم

 اهضرعو دالبلا لوط ىف ىرلا ماظن نأ ىلا اذه ٠ بعشلا

 ٠ ةدحاو ةراداو ةطلس مايق كلأذك بلطت

 رصم خيرات ميسقت ىلع نيخرؤملا ةداع ترج دقو

 ةلودلاو ىطسولا ةلودلاو ةميدقلا ةلودلا ىلا ةميدقلا

 ميسقت ىلع ترج امك « ةريخألا ةضهنلا رصعو « ةثيدحلا

 ٠ نيثالثلا غلبت تارسأ ىلا خيراتلا اذه

 رباقم نوكتنل ةميدقلا ةلودلا دهع ىف تامارهألا تينب

 وفوخ مره اهرهشأ نمو «ء ىصم ماكح تافر مضت ةمخض

 2, ةديدع تاونس اهثم مره لك ءانب قرغتساو + عرفخو

 مسهفتح اوقل نيذلا لامعلا نم فولآلا تاثم بلطتو

 ٠ لامعلا ىظحالم طايس تحت قاعرالا رثأ نم فالآلاب

 نأب داقتعالا ديلخت وه تامارهألا ءانب نم ضرغلا ناكو
 ةيداصتقالا ةيحانلا نم امأ « دبألا ىلا قاب ةنعارفلا مكح

 . اقلطم ةدئاف ةيأ تامارهألل نكت ملف
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 لالغتسسالا دايدزا ىدأ ىطسولا ةلودلا دهع ىفو

 ءارمألا ىلع ةروث مايق ىلا تاقبطلا نيب تاضقانتملا مقافتو
 ىلع نوحالفلا ىضق م٠ق ١ا!/٠١5 ىلاوح ىفو ٠ نوعرفو
 ء نوعرف رصق ىلع راوثلا ىلوتساو « عاطقالا ءارمأ مكح

 دحأ انثدحيو ٠ ءايرثألاو ءارمألا ىلع مهبضغ ماج اوبصو
 كلذ ثادسحأ نع ةميدقلا ةيرصملا ىدرمبلا قاروأ ةبتكك
 )١( « فازخلا ةلجعك رومت دالبلا تناك » : لوقيف رصعلا
 7 دالبلا ناكرأ تزه قربك ةيقبط ةروث لوأ هذه تناكاو

 ريمامجلا تناك ذا + ةيرذج تارييغت ىلا دؤت 5 مل اهنكلو

 . .لالدتسالا لع ىضتتا فيك فرعلا ملف « ميظنتلا ىلا رقتفت
 ٠ ىلوألا هتريس ميدقلا ماظنلا داعف

 1 نع اومدق نيذلا رصم سوسسكل ١ دوغ كلذ بقعأو

 رثكأ رصم نومكحي اولظو « ءانيس ةريزج هبش قيرط
 ناك ىتلا ةثيدحلا ةلودلا مايق مهد رطب متو «٠ ماع هام نم

 ٠ ءاقرألا كالتما ىلع موقي اهيف ىداصتقالا ماظنلا

 ةيوق ةلود ىصم تحبصأ ةثيدحلا ةلودلا دهع ىفو

 لاسرا ىلغ تدأدو مئانغلاو برحلا ةسايس' لبيع ترابعب

 نكلو ٠ ءاقرألا لع لوصحلا دصقب ةيبرحلا تالمحلا

 , دالبلاىف ةيرشبلا ةوقلا تفزئتسا ةلصتملا بورحلا هذه

 177014 8132غ0ه:7 51.1, 1105عهوبب 5 6هوومانغ
 208غ, م. 5
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 ,ءارمألا مه : ناكسلا نم ةليلق ةفئاطل الا ءارثلا بلجت ماو
 ميعشلا ةلاح تيقب امئيب « ةنهكلاو هتيشاحو نوعرفو
 .اهنأ دح ىلا دالبلا ىف ةيلخادلا ىوقلا تراهناو « ةثيس

 2, جراخلا نم اهيلع اوقفدت امدنع ةازغلا دص نع ترجع

 ججوأ تغلب ىتلا رصم سرفلا ازغ م*ق ه؟60 ةئس ىفف

 ٠ 'ىضم اميف ةزعلاو ةوقلا

 م« ةنلس 195 دعب رصم ربكآلا ردنكسالا ازغ مث

 لبق ىناثلا نرقلا ىف ةيداصتقالا دالبلا لاح تروهدتو

 م*٠ق ةنيس ىفو ٠ روهدتلا اذه دمألاطو اببرقت دالسملا

 ٠ ةينامور ةيالو رصم تحبصأ

 ىلا ةينامورلا ةيروطاربمالا تمسقنلا م 556 ةنس ىفو
 , ةيقرشلا ةينامورلا ةلودلل ةعبات رصم تحبصأو ؛نيتلود
 ةماظن ذئثتقو ناك ىذلا عاطقالا مايقيب دهعلا اذه مستاو
 ٠ اديدج ايداصتقاو ايعامتجا

 يخيرات رودب : ليئلاىداو ىف ةميدقلا ةراضحلات ماق

 ةيناسنالا تاراضحلا لوطأ نم تناك اهنآل ةيمهألا ف ةياغ
 ماظن ءاشنا نم بعبشلا نكمت ذا « ارثأ اهاوقأو 2 ارمع

 هيرضو « ةباتكلل ةغل داجيا ىلا لصوت امك + ىرلل ميظع
 ؛ليغلا ناضيفل ةعارزلا عضخأو ٠ بدألا ىف رفاو مهسب
 ذخأف « ةيعيبطلا رهاوظلا ىلا رظنلا تفل امم ؛ ىمسوملا
 ,ميوقن عضو ىلا كلذ ىدأو ؛ كلفلا ةساردب متهي بعسشلا

 ىف ىرشعلا ماظنلا ىمادقلا نويرصملا فرعو ٠ ىوتسم
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 ايقرتب اومتهاو ٠ ربجلا ملع نم ءىشب اوملأو تايضايرلا
 تاعبرملاب ةلصتملا ةيباسجلاتايلمغلا اوسردقف « ةرامعا نف
 ٠«ةصقانلاو ةطيسيلا تامارهألاموجحو رئاودلاو تاثلثملاو
 , ءايموملا ةسارد كلذب دهشت امك بطلا ىف اوعربو
 تالآلاب ةضيرملا ةيدلجلا ةجسناألاو ماظعلا اوجلاعو
 ىناوألا اوعنصو « نانبسألا وشح اوفرعو ةيحارجلا

 ىدربلاق رو اوفرعو انيملاو غابصألاو ةيفزخلاو ةيجاجزلا
 نم ريثك مويلا ىتح ىقب دقو * ىرخألا داوملا نم اريثكو

 2 ٠ ةينفلا مهفحتو مهتاباتكا

 نم..ةرابضحلا رهاظم نم .اريثك رصم تسبتقا دقو
 اهتكلو 2« نينسلا فالآ لالخ مهريغو نيبرقألا اهناريج
 ٠ اميظع اريثأت مهيف ترثأ

 ايقيرفا لامشو ايقيرفا قرش لامش

 .ىقرشلا لامسشلا خيراتب ةقيثو ةلص ةميدقلا رص

 ةيقيرفالانإ!دلبلا نم اهريغو ةشبحلا كلذ ىف امب ايقيرفال
 ش ٠ ةرواحملا

 ةلقتسم ةكلمم رصم ىبونج ةبونلا دالب ىف ترهظ دقو

 ةلودلا دهع ىفو دالبملا لبق نماثلا .نرقلا ىف اتابن ىعدت

 ابونج نمزلا نم ةرتف دعب اهتمصاع تلقن مث ٠ ىطسولا
 «ه٠ ةئمس ملا مسالا اذهب ةمئاق تلظ ثيح. ىورم ىلإ

 ىلع ةعرس تعستا ىتلا موسكا ةلود اهتّزرغ نيح م*٠ق
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 ءاذحب ريسي ناك ىذلا ميدقلا ىراجتلا قيرطلا لوط
 ءانيملان) ةيخيراتلا رداصملا لوقتو ٠ رجألا رحبلا لحاس
 ىلع عقب ناك , لدع ءائيم وهو , ةلودلا هذهل ىسئرلا

 موسكا ةلود تغلب دقو + رمحألا رحبلل ىقيرفالا لحاسلا

 اهتمصاع ترهتشاو « داليملل ىلوألانورقلاى ف ءاخرلا ةورذ
 لضوتو ٠ ةمخفلا اهدباعمو اهروصقو اهثارثب موسكا

 ٠ اهباب ىف ةديرف ةيثاجعه فورح ةفرعم ىلإ اهلهأ

 0 قيحسلا ىضاملا ىلا ةصبحلاب رصم لاصتا عج ربو

 امك « ىشيح لصأ تاذ ةيرصملا رسألا قىدحا تناكو

 رخآو نيح نيب تفقوت ناو نيدلبلا نيب ةراجتلا تطشن
 « برحلا بيسب

 ايقيرفالحاس ىلع مهل تارمعتسم نويقيئيفلا ماقأ دقو

 « اكيتوأ » ةرمعتسم اهنم ةميدقلا روصعلا ىف ىلامشلا

 ةجاطرق تماق نيح ىف م*ق ١١١١ ةنسس تسسأت ىتلا
 تحبصأ م٠ق نيماخلا نرقلا ىفو ؛ مءىق 15 ةنمسس ىف

 ىف رشتنت ةيراجت ندمو زكارم تاذ ةيوق ةكلمم ةجاطرق
 ٠ هلك ىلامشلا ايقيرفا لحاس لوط ىلع ةليوط ةلسلس
 , ةميددقلا امورل سفانم :ربكأ اهنمز ىف ةجاطرق تناكو
 لع ةرطيسلا لجأ نم اناوع ابرح ناتلودلا تضاخو

 ٠ ماع هجوب ميدقلا ملاعلاو طسوتملا صضيبألا رجحبلا

 راظنألا نهبت ةيجاطرقلا ندملا ضاقنأ مويلا ىتح لازت الو

 ٠ اهتعورو اهتمظعب
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 ربربلل نيتريبك نيتنلود مايق اهسفن ةرتفلا هذه تدهشو

 ٠ « ايناتيروم » و « ايديهون » امه ةيئامسشلا ايقيرفا ىف
 رئازجلا ةلود نم ىقرشلا ءزجلا لمصت ايديمون تناكو
 نم اءزجو اهنم ىبرغلا ءزجأا لمشت ايناتيروهو « ةيلاحلا
 م*٠ق ثلاثلا نرقلا تايرخأ ىفو ٠ ةيلاحلا برغملا ةلود

 اسيئيسام دي ىلع ةدحاو ةلود ىف ناتلودلا تحدنا

 اهلالقتساب ةلودلا هذه تظفتحاو 1 511

 (١)اثروجوج ب رح ءانثثفو ٠ةجاطرق عماطم نم مغرلاى لع
 ةلسلس ةينامورلا قلايفلا تلزنأ ممق ٠١5 ىلا ١١١ نع

 اميف امور .اهتزغ مث ربربلا كلاممب ةميلألا تابرضلا نم
 ءانهتايالو يدخا ىلا ايقيرفا نم ءزجلا كلذ تلوحف 2 دعب

 'ةيقيرفالا ةزاقلا ىف اهذوفن رشنت نأ امور تلواحو

 نم امهريغو « سيلوب ويلوف » و « داجهن ه قيرط نع
 0 ٠ ايقيرفالامش ىف ةريبكلا ةيراجتبلا زكارملا

 وقنلاو حيباصملاو ةيجاجزلا ةيعوألاو ىناوألا نم ة ةريكلا

 ا ,قرطلا نأ ىلع ةينامورلا ةراحتلا راثآ نم اهريغو

 اهدحأ ةدبو ءارحصلا ىف ؤ تدتما ةرباغلا روصعلا كلت ىف

 نم برقلاب عقي ناكم ىلا هجتاو ةيلاحلا ايميل دالب ىف

 ٠ ةيلاحلا ىلام ةلود ىف واج ةئيدم

 كلم م٠ق ٠١54 ةنسس تام لدهن ءاط# ججرتملا )١(

 ٠ ةليوط ةمواقم دعب نامورلا هلتق ايديمون



 ذر

 لامسش نيب لاصتا دوجو ىلع ةميدقلا راثآلا لدنو

 ءارحصلا ىف فضتكا دقف ٠ كلذك ةراقلا لخادو ايقيرفا

 ٠ ةيبرح تابرع روصت روخصلا ىلع موسرلا نم ريبك ددع
 مساب نآلا ةفورعملا قرطلا نيبث موسرلا هذه نأ دقتعملاو

 ةيسيئرلا لفاوقلا قرط كلست ىتلا « تابرعلا قرط
 ٠ نادوسلا دودحو طسوتملا ضيبألا رحبلا نيب

 ىراحصلا بولح

 ميلاقألل ميدقلا خيراتلا نع ريسبلا رزنلا الا فرعن ال

 ةميدقلا راثآلا ءاملع لوقيو ٠ ىراحصلا بونج ةعقاولا

 تاراضحل نكارم تناك داشت ةريحبل ةمحاتملا ميلاقألا لنا

 قئاقح نع راثآلا ءاملع فشك كلذكو ٠ مدقلا ىف ةقيرع

 ذا ؛ ةيلامسشلا ايريجين ىف ايراز ةقطنم نم برقلاب ةماه
 ةعانص اوفرع مث ةعارزلاب نولغتشي ماوقأب ةلهآ تناك

 هنم اوذختاو ديدحلا رهص اوملعتو 2, ةيراخفلا ىناوألا .

 قورحللا نيطلا نم ليثامثت اوعئصو ةحلبسأو تال؟

 ٠*٠ صاخلا ىنفلا اهب ولسأب تمس!

 رجينلاو لاغنسلا ىرهن نيب عقاولا ميلقالا ناك كلذكو

 يراتلا ةيادب ىفف « ةميدق ةيقيرفا ةموكحو ةراضحل ارقم
 ,, انأغ وأ ركوأ ىعدت ةكلمم ميلقالا اذه ىف تماق ىدالبملا

 نومسي موق اهنطقيو ةيراجتلا قرطلا اهربعت تناكو.-
 ىمم ." ةميدقلا اهتمصاعو ةودأ ع , هكلت وسلا :

 ىلامش لايمأ «* 6 دعب ىلع ةعقاولا الاس  ىبموك ةنيدم
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 تناك اهناكسل ةيسيئرلا فرحلاو « ةيلاحلا وكامب ةنيدم
 بعذلا جتنت ةكلمملا هله تناك امك , ىعرلاو ةعارذلا

 دالب اهنأب نامزلا ميدق ىف ترهتشا دقل ىتح حلملاو
 .ىذلا كليلل ةكولمم بهذلا لوقح تناكو ٠ بهذلا
 كلملا ناكو ٠ لقاوقلا ةراحت ىلع اسوكم اضيأ ضرف
 ماظنل اعسضاخل ناك شرعلا نكلو ةقلطم ةطلسب عقمتي

 كثيرو وه كلملا تخأ نبا ناكف 2 ةثارولا يف ةمومألا

 ٠ شرعلا

 ةعقاولا عيلاقألا لمشت ىتلا ةيئاوتسالا ايقيرفا يقف“
 اييسياةورو“ اجتتاكو وغن وكلاو ىرتيكلا تاريحبلا نسب

 رااوغأ ف ةرائتهحلا زؤذخ "تدتما“- 'ةيلامتشلاو ةتبودجلا.-

 ميدقلا خيراتلا نع ليلقلا'الا فرعن الو +٠ قيحبسلا ىفاملا

 ىف لازت ال ةديدع راثآ ىلع لمثشت .ىئثلا مسيلاقالا هذهل
 لامسشلا ىفو ٠ نييرثألا بناج نم ةقيمعلا ةساردلا راظتنا

 ةلئاه تاجردم اقيناحنت طساوأو ىوالم 00 ىفرشلا

 ىرل تاوئقو 2« لابجلا بئاوج ىلع ناسلالا اهعئص
 ٠ ضرألا

 هصريا ه

 هئاشحأ ىف ىوطبي ميدقلا ةيقرشلا ايقيرفا خيرات نا
 راثآلا مسالط لح نأ ىف عازن الو ٠ را رسألا نم اريسثك
 ؛قئاقحلا نم ريثك نع ماثللا طيميس ةديدعلا ةميدقلا

 هذه تنطوتسا ىتلا ”بوعسلل ميدقلا خيراتلا نع ةريثملا :

 سوميلطب ركذ ىداليملا ىناثلا نرقلا ىفو ٠ ةقطنملا
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 ىبونج ىقيرفالا ءيطاشلل ايليصفت افصو ىردتكسالا

 ايقيرفا قرش نم ءزجلا اذه ىمسيو ٠ لاموصلا

 ٠ « اينازآ »

 ىتنابلا لئابق ةرجهو ةأشن ايقيرفا بلق دهش دقل
 لئابقلا هذه تأشن دقو ٠ ةنس فالآ ةثالن نم رثكأ ذنع

 مث « ةيئاوتسالا ايقيرفا ىف ىربكلا تاريحبلا ميلقا ىخ
 ىرخأ لئابق ىف تجمدناف ابوئجو اقرشو ابرغ ترجاه
 بونج ايقيرفا ءاحنأ عيمح ىف ترشتناو , اهتدرط وأ

 ىف اميسالو ةراقلا نم !ريبك اءزج تنطوتساف ىراحصلال
 ٠ ةيقرشلا ةيبونجلا ميلاقألا

 ةرباغلا روصعلا ىف ةيقرشلا ايقيرفا بوعشل ناكو

 عم كلذكو 2 موسكا ةلود عم ةيفاقثو ةيراجنت تالص

 ٠ ةميدقلا نانويلا دالبو ايسينودناو دنهلا

 ةغللاو هوجولا ثيح نم ةريثك هبش هجوأ كانهو
 بونج بوعشو رقشغدم ةريزج ناكس نيب ةراضحلاو
 ةاوئ نأ دقتعملاو ٠ نييسينودنالا اميمس الو ايبسآ ىقرش

 ىدنهلا طيحملا ربع ةريزجلا ىلا ترحبأ شاجلم لئابق
 تطبترا مث « داليملال بق رشع ىداحلا وأ رشاعلا نرقلاىغ

 ةيادب تناك كلذبو 2 ةرهاصملا ةطبارب نييلحملا ناكسلاب

 ٠ ةثيدحلا شاجلم ةمأ نيوكتل
 ىف تلصو ةيقيرفالا بوعشلا نأ حضتي مدقت اسمو



 ل

 ةيحانلا نم ايبسن عيفر ىوتسم ىلا ةميدقلا روصعلا
 ىف يفاو مهسب تبرض امك 2, ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 مدقتلا ىف ترثأ تاراضح تعنصف « ةيناسنالا ةراضحلا
 ' 2 ٠ ديعبلا ىضاملا ىف يناسنالا



 (ؤاشملالصفلا

 .صاسولا سرصولا تايم اًصيرمأ

 ايقيرفا قرش لامشو ايقيرفا لامش

 ,نم ءزجلا اذهل طسوتملا خيراتلا ةيادب نأ فورعملا

 نمسا رخبلا ييلاقأ خيرات اغينو اطابترا طينزت*:ايقيرقا
 ىدبلا لئابق ايقيرفا لامش تزغ دقف « ةرواجملا طسوتلا

 .لود ىرع تلحناف 2, ةددعتملا ءاقرألا تاروث اهتزه امك
 ,قاقرتسالا ىلع ةمئاقلا ةيعامتجالات اقالعل!تفعضو « ةيوق
 ٠ عاطقالا ماظن مايقل ليمسلا تدهمف

 ,لغوتت ةيبرعلا لئابقلا تذخأ ةنس فالآ ةئثالث ذنمو
 .نرقلا ىف رصم تجحتفف « ايسسآ نم ةمداق ايقيرفا ءاجرأ ىف

 لاش تحتف مث ( م 541 ب 358 ) ىداليملا عباسلا
 ٠ نماثلا نرقلا ىف هلك ايقيرفا

 .يسنجلا نيوكتلا ىف ىرذج ريبغت ىلا كلذ ىدأ دقو
 7 ايقيرفا لامش ىف ةلزانلا بوعشلل ىراضحلا روطتلاو

  ريريلا ) نويبيللاو ( طابقألا ) نويرصملا غبطصاف
 .ةعقاولا ةرئثفلا ىف ةيبرعلا ةغبصلاب بوعشأا نم مهريغو
 .نرقلا فصتنم ىفو ٠ رشع ىداحلاو عباسلا نين رقلا نيف

 .ىطخب نييلحملا ناكسلا بيرعت ةيلمع تراس رشع ىداحلا



 ذل

 ىدهو « ميلس ىنبو لاله ىنب لئابق :قفدت ببسب ةثيثح
 اوسرغو «٠ مهتغل اورشنو مالسالا ىلا دالبلا ناكس برعلا.
 جدئاسلا ةنايدلا ةغل ةيبرعلا تحبصأف , مهتراضح لوصأ.

 تلح كلذيو « ميلعتلا ةغلو ةيراجتلا تالسارملا ةغلود
 ىلا ةياهنلا ىف اذه ىدأو ٠ ةيلحملا تاغللا لح جيردتلاب .

 كلذكو) سنوتو رئازجلاو شكارم - برغملا دالب جامدنا
 :ىبرعلا ملاعلا ىف ( انايحأ دالبلا هذه نمض ايبيل بسحت

 ىلا ىبرعلا حتفلا هجتا نماثلاو عباسلا نينرقلا ىفو

 تحبصأف « ايقيرفا قرش نم ريبك ءزجو اينيك لحاس.
 ةيلحاسلا ندملا نم اهريغو , امالو 2, ىدئنامو ؛ ةسمنم

 ريدصتل ءىئاومو + ةيراجت زكارمو « ةيوق ةيبرع تاطحم"
 , ايقيرفا قرش ىف ةيب رع تانطلسس تماقو ٠ قيقرلا»

 ٠ رابزنز ةنطلس اهربكأ

 ,رشع ثلاثلا نرقلا ىف ىقرشلا نادوسلا برعلا حتفو

 . داشت هراجتت ميلقاىلا رشع سماخلا نرقنا ىف اولصو مث

 ب زعلاب ىلاهألا نم ددع جزتما هبرغو نادوسلا قرش ىفو

 . مهتغل اوملعتو٠

 ةفالخلل برعلا اهحتف ىتلا ةيقيرفالا دالبلا تعضخو

 ةيعاطقالا بورحلا نكلو ٠ سألا ةيادب ىف ةيسابعلا.
 ىدأ نأ ثيلي مل ةفالخلا ةلود ىرتعا ىذلا ماسقنالاو٠

 ٠ عضولا اذه رييغت' ىلاع

 ىف ةيسابعلا ةفالخلا نع سنوتو شكارم تلقتساف
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 ,سنوت ىف مهل ةلود نويمطافلا سسأو + عساتلا نرقلا
 ,م 9559 ةنس ىف رصم اوحتفو «٠ رشاعلا نرقلا نابا

 ةيعاطقا لود ثالث ترهظو ٠ ةرهاقلا ةنيدم اوسسأو
 :اهدودح تناكو رشع ثلاثلا نرقلا ىف ايقيرفا لامش ىف
 .(نايزىنب ةلود) رئازجلا لودل ةيلاحلا دودحلا نم ةييرق

 ٠ (صفح ىنب ةلود) سنوتو (نيرم ىنب ةلودإ سكارمو

 .ةدع لود اهيلع تبلغت نأ دعب - رصم ىف تماق اريخأو

 نم لوأ ةيبويآلا ةلودلا تناكو ٠ كيلامملا نم ةلود

 .نيذلا ءاقرألا داتجألا نم ةعامج مهو كيلامملا مدختسا

 ,.ىفو ٠ جركلاو زاخبألاو ةسكارسلاو كرتلا ىلا نومتني

 .ىلع اناطلبس مهنم ادحاو كيلامملا ءامعز راتخلا ١؟٠6 ةنس

 تماق ةلقتسم ةلود كيلامملا دهع ىف رصم تناكو * رصم

 ىموكحلا زاهجلا مسئاو « عاطقالا ماظن ىلع ةعارزلا اهيف
 ٠ نيناوقلا نم ةريبك ةعومجمو ةمظنملا ةيطارقوريبلاب

 .نوينامثعلا كارتألا حتف سداسلا نرقلا ةيادب ىفو

 «رئازجلاو سنوتو ايبيل ىلع كلذ دعب اولوتسا مث رصم

 .ىفو « سشع نماثلا نرقلا ىتح ىكرتلا مكحلل' ةعضاخ
 مكحلانه برغملاو رصم تررحت رشع عساتلا نرقلا ةيادب
 مذهنكلو ٠ ةينامثعلا ةلودلا روهدت دعب لعفلاب ىكرتلا
 دعنحبصأ اهنأل لالقتسالا ةمعنب معنت مآ ظحلا ءوسل دالبلا
 «ةيرجلاب اهعتمت' نود تلاح ىتلا ةيرامعتسالا لودلل ايهن



 ضف

 ىررم ةلود 5 دهاش يكسولا 0 ةيرادبب ومالا

 سئانكلا ضاسقنأ ناو 2 0 ' هرقمو ) نييرابزوتلاب

 ىلع تماص دعامشل دهعلا كلذ ىف كنديش ىتلا ةريدالاي#

 ٠ ىضم اميف ةقطنملا كلت ىف ةرحسلا بسملا راهدزا

 حتفلا بقع دوجولا نم تلاز ةروكذملا لودلا هده لك

 نيح ىف رشع ثلاثلا نرقلا ىف ةرقم تطقسف , ىبرعلا.
 ٠ سثع سداسلا نرقلا ةيادب ىنح ةولع ترمتسا»

 ةيمالسالا لثابقلا نم مهريغو برعلا ةريجه تدأ دقل .
 بوعشلا بيرعت ىلا ب افنآ انركذ امك  ةبوتلا دالب ىلام

 ةيعاطقالا ل ودلا نم ةلسلس ترهظف « نادوسلا ىف ةنطاقلا
 «روفرادو + ىاداوو « راننسس ةوق اهدشأ ناك (تانطلس).

 انيطعيو ٠ ةميدقلا موسكا ةراضح ةشبحلا تثروو 3
 لصاوتملا حافكلا نم ةروص ةشبحلل طسوتلملا خيراتلا'

 نيملسملا نم اهازغ نم دصو ةيزكرملا ةطلسلا زب زعتلا-

 ' رقع سداسلا نرقلا ىفف ٠ كارتالاو نييرصملا اًميسالو-
 درط ىلع مهودعاسف نييلاغت ربلاب ةشيحلا ماكح دجنتسا'
 مهسفنأ ريرحتل دعب اميف اوراث شابحألا نكلو , كارتألا
 ةيقب نع لزعمب ةشبحلا تتشاعو ٠ نييلاغتربلا ةياصو نم.

 انيح دالبلا ىف ةيزكرملا ةطلسلا دعاس دتشاو ٠ ملاعلا
 ملو ٠ ةقرفتم ةيعاطقا تاراما ىلا تأآزجت مث نمزلا نم

 رشع عساتلا نرقلا طساوأ ىف آلا ىرخأ ةرم دالبلا دحتتت



 ناودعلا دص ىف ايساسأ الماع ةدحولا هذه تناكو

 ٠ ايقيرفال ةيرامعتسالا لودلا ميسقت نابا ىرامعتسالا

 ىاغلس ةلودو ىلام ةلود  ايقيرفا برت

 ىف ىدأ ىراحصلا بونج ىف ةعقاولا دالبلا ومن نا

 ةيلاع ةحرد ىلع ةريبك كلامم مايق ىلا ىطسولا روصعلا

 ثادحأل احرسم ةقطنمألا هذه تحبص“و «٠ ةراضحلا نم

 ٠ ىطسولا روصعلا ىف ةبرطضح

 ىلءأ تغلب ىتلا بوعشلا تنوك ايقيرقا برغ ىفو
 نييبروألا روهظ لبق ةيموقلا اهلود روطتلا نم ةجرد
 هنئكلو , اهلك دالبلا بحاص دعي كلملا ناكو ٠ ليوط نمزب
 ٠ هعابتأل اهمظعم حنمو هسفنل اهنم ءزجب ظفتحا

 ب هباب ىف ديرف وحن ىلع ةيعاطقالا تاقالعلا تروطتو
 ترمتثسا لنيح ىلع ماهلا رودلاب ملطضت ةعامجلا تناكف

 ةيعامتجالا هايحلا ىف ةيلح ةحضاو ىلبقلا ماظنلا بساور

 ' ناقبط ىلا مسقني عمتجملا دخأو ٠٠ ةلودلا ماظن ىفو
 ةطلسللو تاكلتمملل ةبسنلاب ثارملا نكلو اثيسشف اتيش
 نيب قورفلا ملاعم نأ امك ٠ ةمومألا ماظنل اعضاخ ىقب

 ٠ دعب ةحضاو نكت مل ةفلتخملا عمتجملا فئاوط

 ةقطنلا هذه ميلاقأ رثكآ هطسوو نادوسلا برغ ناكو

 ىهو ةقطنملا هذه ىف كلامملا نم ريبك ددع أشنو «2 أمدقت



5 

 هفولوجو مولاسو ىئيسو لوابو ولاوو اناغو روركت
 ٠ اناغو روركت اهمعأ ناكو « واجو

 ,نماثلاو عباسلا نينرقلا يف ايداصققا اناغ ترعدزا
 اهتمصاع كتناكو ايقيرفا لامش عم ةجئار ةراجت اهل ناكف
 ةعورم ثادحأ ترج نكلو « ةريبك ةنيدم الاسس  ىبموك
 ٠ دالبلا  راهدزا ىلع تضق

 ميقا ىف ربربلل ةلود تماق سشع ىداحلا نرقأا ىفق
 ما٠ الك ةنمس ىفو نيدحوملا ةفئاط دب ىلع ايناتيروم

 اهلاح ءاسسف « 2 بهنلاو بلسلاو وزغلل اناغ تيضرعت

 ٠ اهل ةعباتلا تارامالا نم ريثك تككفتو

 ,ىوكايو رجينلا نيب نادوسلا برغ ىف. ىلام ةرام!تماق
 ةيادب ىف تناكو « ليوط نمزب رقع ىداحلا نرقلا لبق

 ثلاثلان رقلا ىفو * اناغ كولم نع ةلقكتسمو ةريغص اهرمأ

 سيسأتي  ةرامالا هذه ماكح دحلأ  اتيك ىسوم ماق رقع
 . «.ةيلاحلا وكامب ةئيدم ىلعأ رجينلا رهن ىف اباجتك ةئيدم

 ولم دحأ ب وروجناموس طسب م ٠+١5 ةئسس ىفو
 هلإ , ةقباسلا اناغ ةكلمم رئاس ىلع هناطلس  ةكئينوسلا

 :ةيبونجلات ارامالا ىدحا ىف ةفينع ةمواقم تقال هتاوق نأ

 .برقلاب 5 ةئس تمزهنا مل ا

 (وجن دئام) ىدناملا لئابق ةتزرحأ ىذلا رصنلا ناكو



 اذن

 ىلام ةكلمم ةوقل ةمدقم اتايدنوس ىروطسألا اهلطب ةدايقب:

 ءاتايدنوسٍس دهع يف نطقلا ةعارز ترشتنا ذا ء اهراهدزاو»
 تدمو 2, تقزمث ىتلا اناغ ةكلمم ل# ىلام ةلود تلحو

 ىلا ةيرادملا تاباغلا ةقطنم نم جيردتلاب اهناطلس
 ٠ رجينلا طساوأ ىلا ىطنلطألا ءىطاوش نمو ىراحصلا

 يف اميس الو ةراحجتلل اهئاخرب نيد ىلام تناكو

 ربع لفقاوقلا اهتلمس ىتلا ةيساسآلا ةعلسلا وهو حلملإ
 ىتلا ةرتفلا ىف ءاخرلا ةورذ ىلام تغلبو « ءارحصلا

 ىه وتكبمت تنآكو ٠ ىنجو وتكبمت اتنيدم اهيف ترهدز»
 ىف ةعقاولا ىنجو , ءارحصلا ربع لفاوقلا قرط ىقتلس

 «ةيبنجألاو ةينادوسلا علسلل ىسيئرلا قوسلا ىه لخادلا
 فصنلاى ف ىموم اسنم دهع ىف اهناطلس ةورذ ىلام تغلبو.

 كلذ دعب تروصهدت مث رشع عمبارلا نرقلا نم لوألا

 ٠ جيردتلاب

 لئاسق اهتحستكا رشع نسداسلا نرقلا ةيإدب ىفو

 ىبونج ةعقاولا دالملا عيمج تلاحلأ ىتلا ةبراحملا روركتلا:

 ,ا1659؟١167 نيب ام ةرتفلاىف اعقلب ابارخلاغنسلا رهن

 لئابق هدض اريرم احافك ضوخت نأ داليلا ترطضاوب

 1١؟١٠ ىفو ٠ ةبراغملا اهازمغ ١1591١ ةئس ىفو ٠ ىاغنسلا

 «ناجام امام» كلملا ةرئاثلا ارابمبو ىبلوف لئابق تمغرأ

 اماع سعبرأ دعبو , هتمصاع ةرداغم لع ىلام كولم رخآ

 * نوبراحلا .اهناريج اهازغ
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 ,ناكم تأوبت ىرخأ ةينادوس ةلود ىاغئس ةلود تناكو
 .,ىلع اهذوفن تطسبو , ىطسولا روصعلا ىف ةرادصلا

 .مذه تناكو م ةميدقلا ىلامو أناغ ىقرش ةعقاولا ىضارألا
 اهنكلو مىلامل ةعباتلا لودلا نم واح اهتئمصاعو ةلودلا

 ةيسايس ةلود ىوقأ اهنوكل ةريخألا لح جيردتلاب تلح
 ٠ نادوسلا برغ ىف

 ةلود تغلب )١595-١5958( دمحم لهاعلا دهع ىفو

 .ىلإ لاغنسلا نم اهكالمأ تدتماق اهناطلس ةورذ :ىاغنس

 , رمألاو ضيبألا اتلوفلاو كالب رهن نم ايلعلا ءازجألا
 هتناكو * .نادوسلا ىف ةيعاطقالا لودلا. مظعأ نم :تجحبصأو

 نم ةعومجب ىلع ىوتحت ىمالسالا ةروكنس دهعم ةبتثكم
 «ملاعلا ىف تاعومجملا ربكأ نم دعت ةيئ رعلا. تاطوطخملا

 ةلودلا مهنه تككفت رثع سداسلا نرقلا ةناين ”ىفو ْ

 ٠ شكارم ناطلس اهازغ نأ دعب ةلصفنم تاراما ىلا

 ,نكلو « اهوبهنو واجو ىنجو وتكبست ةازغلا رمدو
 7 ا ةالبلا ىف مهرارقتسا نود تلاح ةرمتسملا تاروثلا

 ةعجرلا طخ مهيلع عطقنا نأ دعب اريخأ مهلمش :قرفتق
 ,تناك ام ىلا طق دعت مل ىاغنس ةلود نكلو ٠ مهدالب ىلا

 ٠ وزغلا اذه لبق هيلع

 هيعش سسأ رجينلا رهن ىبونج ةيلامسشلا ايريجين ىفو
 ,ونافو ء ارودو « ارافمزو « ائيستكو وناك ةنيدم اسوهلا
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 ندلل هذه تناكو ؛ ةلقتسملا لودلا نم اهريغو»

 ناطلسل رخآو نيح نين عضخت ةرهدزملا اهفرحو اهتراجتب.
 ندم خيرات نم ريثك لازي الو ٠ ةرواجملا ةيوقلا كلامملا

 اهتوقب ةظفتحم ندملا هذه تلظو ٠ فورعم ريغ امسوهلا

 ٠ رشع عساتلا نرقلا ىف هلوفلا لئابق اهتزغ ىتح.

 ٠ داشت ةريحب ميلقا ىف ةيعاطقا ةيعارز لود تأشنو
 نرقلا ةياهن ىف ونرب ةلود اهتفلخ ىتلا مناك ةكلمم اهنم.
 نابا اضيأ ةراضحلا سمش تعطسو ٠+٠ رشع عسبارلا

 ةكلمم ترهظو ٠ ةدئابلا واس ةكلمم ىف ىطسولا روصعلا

 نرقلا ىف ىمرجاب ةكلمم ىه داشت ةريحب كلامم نم ىرخأ»
 وجودجو ةكلمم ىسوم لئابق تاشنأو رشع سداسلا»
 فلألا ةيادب ىف ىلعألا اتلوفلا ضوح ىف ونرب ىبونج
 تايالو عست ىلا ةكلمملا هذه تمسقناو « دالبملا نم ىناثلا

 نوتأي ةالولا ناكو + كلملا هنيعي لاو اهنم الك مكحي.
 "٠ كلملا ىلا اياده مهعم نولمحي ةمصاعلا ىلا ايونسس

 اجنوهو 2 ىاموسو , ادنابو , وناب كلامم تماقو

 سماخلاو ءرشع عبارلانينرقلا ىف دوسألا اتلوفلا ميلقا ىف

 ٠ الوكلا روذبو بهذلا ىف ةراجتلا ساسأ ىلع رشع.

 برغ ىف هلوفلا لئابق تزرب رشاعلا نرقلا ىفو
 رشع مبارلا نرقلا ىف مهكالمأ ىف اوعسوتف « ايقيرفا
 ٠ كلامم ةدع اوماقأو رشع سداسلاو رشع سماخلاوب



 أذعأ

 ىطسولا ايقيرفاو اينيغ لحاس

 ميلاقألا ىقرأ ابورويلا لثابق هنطقت ىذلا ميلقالا ناك
 مجريو ٠ ةيداصتقالا ةيحانلا نم اينيغ لحاس ىلع ةعقاولا
 .نرقلا ىلا ةقطنملا هذه ىف تماق ىتلا ىلوألا لودلا خيرات
 اهتوق جوأ ابورويلا ةراضح تغلب دقو ٠ رشع ىداحلا
 ويوأو افيا ناكس ددع ناكو + ريششع ثلاثلا نرقلا ىف

 .تيوقو ةمسن هرعت لعوب ايبورويلا ندم نم اهريغو

 ىلا رشع معبارلا نرقلا نم ةدملا ىف نينب ةكلمم ةكوش

 ةيلاع ةجرد زنربلا ةعانص تغلبو ٠ رشع عباسلا نرقلا

 .قعا .ةنادبلا ىف ةمئاق ةكلمملا ةاؤرث ' كبلاكو ٠ .روطتلا نم

 .ةراحت ىلع مث ةيلامشلا لئابقلاو :ندملا" عم اهثراجت جاور

 ٠ نييبروألا عم قيقرأا

 ةكلمم عراضت ال ىرخأ لود اينيغ : لحاس ىلع تأسانو

 8 اديوو 4 اردرأ اهمعأو اييناحرإ عاستا ىف ايورويلا

 ميم لعل اميف تدححسصصأأ ىتلا 0 ىموبأو 0 اشئاجأو

 | ٠ (ىموهاد

 > ديف ةيساشالا :قاوتنالا نه كلانلا .ةذه تناكف
 ٠ ةقطنملا هذه نم ءاقرألا اهيف رسأ ىتلا ةرتفلا ىف قيقرلا

 .لحاس ىلع ىتناشأ ةكلمم ةكوش تيوق ام ناعرسو
 .ىوقأنم تحبصا مث , رقع عباسلا نرقلا رخاوأ ىف اينيغ
 ٠ رشع عساتلا نرقلا لهتسم ىف ةقطنملا هذه ىف لودلا



 في

 ةكلمم ىلا ىموبأ تلوحت رشع نماثلا نرقلا لئاوأ ىفوب
 ٠ ىموعادب

 ىتلا لودلا ضعب مايق كلذك اجناتاك ةبضه تدهشو
 ابول ةكلمم ترهظف ؛ ميظنتلا نم ايلاع ىوتسم تغلب.
 فلؤت ابولابلا لئابق تناكو « رشع سماخلا نرقلا ىف
 مويلا نطقت ىتلا اجنوسابلا لئابق نكلو «, اهناكس مظعم
 مث ٠ مكمل ىلوتن تن اكوغن وكلا فئاساك ةيالونم ىقرشلاءزجلا
 ةلود اوماقأو 2, اجنوسابلا ىلع كلذ دعب ابولابلا تبلغت
 دنع تماق ىتلا ادنول ةكلممب طبتري روطتلا اذهو ٠ مهل
 ٠ ىزيبمزأاو , ىاساكو . وجناوكو « زنئاوك رهن عبانم-

 تاراماو كلامم ةدع اهدحت ةريبكلا لودلا هذه تناكو
 * ةراغص.

 ىف اهتكوش تدوق ىتلا وغن وكلا ةكلمم اهربكأ ناكو

 احن زن كلملا قنتعا ١591١ ةنس ىفو رشع سماخلا نرقلا.

 ماكح هوذح اذحو ناوج نود ىمستو , ةيحيسملا ونيتنا

 لالقتسالا ىلع نويلاغتر بلا مهدعاسي نأ ىف اعمط ميلاقألا“
 + كلملا نع:

 ةراضحل ىبيهذلا رصعلا م هباتك ىف وتامرأ لوقيو .
 : هةصن ام « ةيبرغلا ايقيرفا“

 ةكلمم ) تحبصأ رىشع سداسلا نرقلا لئاوآ ىف ه»

 ةيحيسم ادالب ( ىطسولا روصعلا ىف ةيقيرفالا وغنوكلا١
 ناكف ٠ اعيمح نييحيسملا راصبأ اهتمظعو اهتورث ترهب.
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 مهتماخفو مهتمظع ىف نوعراضي مهطالب لاجرو اهكولم
 .بيصنتب موقت امور تناكو , لاغتربلاو اينابسا كولم
 ىرخأ ةرم ةيقيرفا ةكلمم رهظت نلو ٠ اهرابحأو اهتفقاسأ
 .لوقيو ٠ لامجلاو ةقانالا نم ةكلمملا هذصه هترهظأ ام
 نآأل ةجاحب اونوكي مل ةكلمملا هذه لهآ نا نويرابخالا
 ,ىف كلذو « ابروأ ىف ةريئتسملا ةقبطلا نم ائيش اوسبتقي
 02 مهثيداحأو مهتاداعو مهسبالمو مهكو لس

 .تاراغل وغنوكلا تضرعت رشع سداسلا نرقلا ىفو

 تاباغلا نطقت تناك ىتلا اجايلا لئابق نم ةرمدم
 .ثرحدف نييلاغت ربلاب غن وكلا ماكح دجبنتبساف « ةيئاوتسالا
 اوماقأ نييلاغت ربلا نكلو ء م ١61/٠ ةنس ىف اجايلا لئابق
 (رثأ ىلع مهدرط مت اريخأو « نيحتاف مهرابتعاب دالبلا ىف
 ٠ « ىداتم الوبم » ةماعزب ةيبعش ةكرخ' مايق

 .هدفاورو وجناوك رهن ضوح ىف الوجنأ ةكلمم ترهظو

 ةعبات اهرمأ ةيادب ىف تناكو ٠ سشع عبارلا نرقلا ىف

 . ةلود'رشع سداسلا نرقلا ىف تحبصأ اهنكلو ؛ وغنوكلل
 :هلوجنأ ىف ترهظ ىتلا تاقالعلا تناكو ٠ ةلقتسم ةيعاطقا

 ةطلسلا تناكف ةيلئابقلا مظنلا ىلا ةقيثو ةلصب تمت

 ىف ةمومألا ماظنل اقبط اهثراون متي لاومألاو باقلألاو
 .ناس ةنيدم نويلاغت ربلا ىنب ١51/8 ةنبسس ىفو * ثارجملا

 بوو ةطقن ةباثمب تحبصأ ىتلا ادناول ىد ولواي

 .ستثسساو * قيقرلا ةراحتأ اريبك | ١ زكرمو 5 مهتاحوتفل



 خا

 ؟ودجحأ نأ دعب الوجنأ ءاحنأ مظعم ىف نييلاغتربلل رمألا

 ,لئاوأ ىف ىربك ةروث تبشن مث ٠ تاروثلا نم ةلسلس
 ءالوجن ىرتابمب اجنج انآ ةكلملا ةماعزب ريشع عباسلا نرقلا
 :ةةنسنم دالبلا تمكحف « ةلقتسملا الوجنآ ماكح رخآ ىهو
 .«نييلاغتربلا ىلع برحلا تنلعأ نأ دعب م 1366 ىلا 6

 'لئايق اولتاق امك ةعاجشب نيلاغتربلا اهدونج لتاقو

 ةلوحنأ عاضخا نويلاغتربلا عمطتسي ملو ٠ ةبراحملا اجايلا

 ئكرملا ىه الوجنأ تلظ دقو ٠ رشع نماثلا نرقلا ىف الا

 ,ناكو « ةديدع انورق ةيلاغتربلا قيقرلا ةراجتل ىسيئرلا
 ٠ ليزاربلا ىف قيقرلا عيب رثكأ

 .ذنم ىربكلا تاريحبلا ةقطنم ناسنالا نطوتسا دقو
 .. اراتيك ةكلمم ةقطنملا هذه لود رهشأ نمو روصعلا مدقأ
 ٠. اهيلاهأ ةرثك ىلع اهيف ىرلا تاونقو اهينايم راثآ لدتو
 .ىرخأآ كلامم رشع سداسلا نرقلا تايرخآ ىف تأشنو

 , وجنسوبو 2« ىوجركو « ابيزك ىه اراتيك لوح ةديدع
 ٠ ىدنروأو . ادئاورو

 .ىلع ةلالد ربكأ برعلا ةلاحرلاو نوخرؤملا هبتك ام لدي
 اينيك كلذ ىف امب ةمظنم لود ايقيرفا قرش ىف تماق هنأ

 .نسجلا وبأ لوقيو ٠ رشاعلاو عساتلا نينرقلا ىف ةيلاحلا
 ,ىف اينيك لحاس راز ىذلا ىبرعلا ةلاحرلا ىدوعسملا ىلع



 م

 , ةمصاعو كلم مهل دالبلا لهأ نأ رشاعلا نرقلا فضتنم

 ةليفلا نوديصي مهنآو ديدحلا نم ةعونصم مهتحلسأ ثأر.

 ٠ ىرخألا دالبلا ىف ةنيمثلا اهباينآ اوعيبيل
 نييرصملا عم لزألا ميدق نم اينيك ليهأ رجات دقو

 نيذلا برعلاو سرفلاو نيينيصتاو دوتهلاو :؛ قيرغألاو

 .٠ ايقيرفا قرش ىلا ةيراحتلا مهنفس ترحبأ-

 ىبروألارامعتسالا لبق اينيك لئابق نم ريثك فرع دقو
 ةحلسألاو تالآلا ةعاتصو ديدحلا رهص ليوط نمزن.
 , فدصلاو جاعلاو نداعملا نم ىلحلا ةعانصو « ةيديدحلا

 ,راجشالا.ناصغأ نم لالسلا ةعانصو + فزخلا ةعانصو

 لئابقلا ضعب تناكو ٠ فرحلا نم كلذ ريغو , ةغابدلاو

 ةيبرتب لغتشي اهضعبو (ويوكيك) ةعارزلاب ةربخ تاذ
 ش ٠ لئابقلا نيب ةراجتلا ترهدزإو (ىاسام) ىشاوملا:

 ريبك ءزج ىفو اينيك لحاس ىف نولغوتي برعلا أدبو
 اوديسشف « نماثلاو عباسلا نينرقلا ىف ايقيرفا قرش نمه
 , ندلا نم امريغو تيبو , ومالو , ىدنلامو , ةسيئه.

 اهودختا امك 2 مهناطلسب ظافتحالل لقاعم اهوذختاو.

 ؛لودلا نم ددع أشنو ٠ قيقرلا ريدصتاو ةراجتلل ءىناوم

 رايزنز اهربكأ . ايقيرفا قريش ىف تانطلس وأ ةيبرعلا

 ٠ اينيك لحاس ىلع تلمتشا ىثل“

 ىف اماج ىد وكساف نفس ترهظ ١594/4 ةنس ىفو

 'قرش ىف لاغتربلا عسوت ةيادب كلذ ناكو , ةسبنم ءانيم



 دف

 .نيرمأنبب ةيلحاسلا ندملا ىلاغتربلا دئاقلا ريخو + ايقيرفا

 ءاجو ٠ رانلاب قارحالا اماو ىلاغتربلا جاتلل ءالولا اما

 .لاحأفق 2 اماج ىد وكساف دعب !اديللأ ىد وكسيسنرف
 لسرأ دقو ٠ ابابي ابارخ لنيترهدزملا ةولكو ةسبنم ىتنيدم

 رامدلا هيف فصي ىدنلام مكاح ىلا اباطخ ةسبنم مكاح
 .ىف قبي مل » : هيف لاق نويلاغتربلا ةازغلا هثدحأ ىذلا

 .ءاسن ىلاهألا لك اولتق دقف , ران خفان الو رايد ةنيدملا

 .ىفو ٠ « هسفنب اجن نم الا الافطأو انابشو ابيش « الاجرو
 ,مظعم نويلاغتربلا ازغ رشع شسداسلا نرقلا رخاوأ

 ٠ اينيك لحاس ىلع اورقتساو ةيقرشلا ايقيرفا تانطلس

 :اهمدختسامل ١697 ىف اهوماقأ ىتلاعوسي ةعلق لازتالو

 ,مويلا ىتح ةمئاق انحرس كلذ دعب زيلحلالا نويرامعتسالا

 ءقازسغلا نع تايركذلا أوسسأ انل ىكحتل ةسينم ىف

 ٠ نييلاغتربلا

 ,نم نييلاغتر بلا درط مت رشع نماثلا نرقلا لثاوأ ىفو
 .ىف رهظ نكلو « قيبمزوم الا مهل قبي ملو ايقيرقا قرش
 .نورخآ نورمعتسم رشع عساتلا نرقلا طساوأ ىف اينيك
 .ىف نيتاودلا نيب عارصلا ىهتناو ٠ ارتلجناو ايناملأ نم
 ىف ةماهلا راثآلا لدتو ٠ ةريخألا حلاصل نرقلا اذه ةياهن

 :ةكلمم مايق ىلع ايسيدور بوئج ىف ةعقاولا ىوبابمز
 دكؤتو ٠ ةيفرشلا ةيبونجلا أيقيرفا ىف ةميدق ةرضحتم
 ىتاقالع مايق ةميدقلا راثآلا اهنع تفشك ىتلا قئاقحلا



 لقب

 مريزجلا هبشو ةيلحملا اباتومونام ةكلمم نيب .ةريبك 'ةيراجنت
 سداسلا نرقلا ىفو ٠ ايسآ ىقرش بونج عم لب ةيبرعلا
 لك اياتومونام ةكلمم ةيلخادلا تاعزانملا تقزم رشع
 نرقلا ةياهن ىفو ٠ اهاوق تذختساو اهدوع ىوذف قزمه.

 اهترمدخ 2 ةبراحملا ىوزور لئابق اهيلع تراغأ عباسلا
 ٠ اريمدتك

 ةيوقلا انيرما ةكلمم تماق رشع سداسلا نرقلا ىفو
 تجارو 2 ةعارزلا اهيف ترهدزاو رقشغدم ةريزج ىف
 برجلاو .عاطقالا نكلو « ةراسجتلاو ةيوديلا فرحلاب
 نرقلا' ةياهن ىف ةكلمملا هذه :لاصوأ تقزه سورغفلا
 رقشغدم خيرات ىف ةرتفلا هذه فرعتو ٠ رشع عباسلا

 .٠ , رخآو تيب لك نيب برحلا اهيف تمدتحا ةرتف » اهنأي
 ' طساوأ ىف الا ةدحتملا شاجلم ةلود .قشغدم ىف مقت ملر»
 «٠ رشع عمساتلا نرقلا»

 »ب +

 ىطخي ىناسنالا عمتجملا مدقت ىطسولا روصعلا ىفو
 هنكلو , ملاعلا ىف رخآ ناكم لك ىف ثدح امك ةرثعتم»
 ةيقب ىلع أرط ىذلا روطتلا نع فلختي مل مومعلا هجو ىلع
 ٠ داصتقالا ماظن ريغتو « كلامم تأسشنف , ىرشبلا سنجلا»



 اذن

 لالغتسالاو ءتارمعتسملانسيسأتاو « ىبزوألا وزغلا بنيشب

 ٠ ىرامعتسالا

 ىتلا لالغتسالاو وزغلاو بهنلا ةسايسس تدأ دقو
 ىف ةيلامسأرلا روطت ةعرس ىلا رامعتسالا اهيلع راس

 ٠ ابروأ

 ىلا ةيبروألا لودلا قبسأ اينابساو لاغتربلا تناكو '
 طيحملا ىف بملوك فوتسرخ تالحر تحتف ذا , رامعتسالا

 دنهلاىلا ايقيرفا لوح اماج ىدوكسافو (591١؟) ىطنلطألا
 ةيزاوجروبلا ءارثال ليثم اهل قبسيمل اقافآ ١551-395(

 ادنلوه تلخدو ٠ ةعاتصلاو ةحالملاو ةراحتلا عيجسشتوب

 عارصلا ةبلح ىف لودلا نم اهريغو اسنرفو ايناطيربو
 «تارمعتسملا ىلع ءاليتسالاو راحيلا ىلع ةدايسلا لجأ نع

 نم رمتسم عارص ىف نمزلا نم احدر لودلا هذه تلظو

 تايروطاربما تأشنف 2 ةيرامعتسمالا ةرطيسلا لجأ

 ٠ ةرركتم روصو لاكشأ ىف « ةيرامعتسا مظنو ةبرامعتسا

 قيقرلا ةراجت
 , هيقارغجلا فوشكلا لضفب ةيملاعلا ةراجتلا تجار دقل

 78 ةيبروألا علسلا مامأ ةرمتسم ةروصب قاوسألا تحتفتو

 ءلئاوتلا ونطقلاو ركسلاب ةيبروألا تاعونصملا ةلدابم نكمأف

 تدعاسو ٠ علسلا نم اهريغو ةنيمثلا نداعملاو ناخدلاو

 ىرامعتسالا ماظنلا دعاس امك ةيرامعتسالا تاحوتفلا
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 ةقوس 'لفك ذا ؛ ةحالملاو ةراجتلا مجح ةدايز ىلع هسفن

 ةوقلا تمنو « ةديدجلا ةيبروألا تاعونصملا فيرصتل
 :م ىرامعتسالالالغتسالا لضفب ةيلامسأرلا دالبلل ةيعانصلا
 ىرامعتسالا لالغتسالا لضفب ايناطيرب تعاطتسا الثمف

 . « ملاعلا عنصم » حبصت نأ نورق ةدع

 سيدكت ٠ ةيعانصلا ةيلامسأرلا قاطن عيسوت بلطنو
 بلطت املك 2 ةليلق ةفئاط ىديأ ىف لاملا نم ةريبك خلابم
 ةليسو نوكلمي ال ىذلا لامعلا نم ريبك ددع دوجو اضيأ

 بوعشلا قاقرتساو ىرامعتسسالا بهنلا ماق دقو ٠ شيعلل

 ىثدنملا سي دكتلا اذه ئف ىسيئرلا رودلاب.اهريغو ةيقيزفالا
 راني ذحلا ةيلامسأرلا داحيال دب هنم نكي مل ىذلا

 ماضقلاو اكيرمأ ىف ةضفلاو بهذلا فاسشتك) ناك دقل 0

 .مجانملا ىف مهئفدو مهقاقرتساو نييلصألا دالبلا ناكس ىنع

 ايقيرفاليوحتو « اهيهنو ةيقرشلا دنهلا رزج وزمت ةيادبو
 لك - مهيف راجتالاو ءادوسلا دولجلاىوذ ديصلاضرأ ىلا
 ٠ (١)«ىلامسأر لا جاتنالا رصعل ىدرولارجفلا وه ناك كئلوأ

 ميلاقأ نم ريثك ىف نييلصألا ناكسلا ةدابا تبلطت دقو

 ةينابسالا تارمعتسملا ىف ةريبكلا عرازملا ومنو . اكيرمأ

 ص وكسوم ؛ ١ دلجي لاملا سأر ؛ سكرام لزاك )١(
 7١



 نا

 نم ةلماعلا ىديألا داريتسا ليزاربلا ىفو ةيكيرمألا

 ىلا ايقيرفا نم قيقرلا نم ةلئاه عومج تلقنف « ديبعلا
 , حافلا ءارثلل اردصم قيقرلا ةراجت تناكو ٠ اكيرمأ
 تبلجو « لاملا سأر سب دكت ىف اماه الماع تحبصأو

 تحبصأ كلذبو ٠ ةيقيرفالا بوعشلا ىلع تابكنلا حدفأ

 * ةثشانلا ةيلامسأرلل ةسيرف ةيقيرفالا ةراقلا

 قيقرلا ةراجت ترشتسا ىطسولا روصعلا ةباهن ىفو

 ايروأىف ومنت' ةيلاممسأر لا تاقالعلا تذخأو 2 ايقيرفا ىف

 روهظو ممألا ةأشنو ةيجاتنالا ىوقلا قالطنا ىلا ىدؤتو
 تسكعزنا دقف ايقيرفا ىف امأ ٠ ةيزاوجروبلا ةيموقلا لودلا

 نم رثكأ ترمتسا ىتلا قيقرلا ةراجتل ةجيتن روطتلا ةيأل
 نيدصت نم رثكأ ىنعت ةراجتلا هذه تناك ذا ء نورق ةعبرأ

 ,بوشن ىلا قيقرلا بلط ىلع بلاكتلا ىدأ دقف , قيقرلا
 الع ءاليتسالا ىلا لئابقلا ءاسؤر ىعسف ؛ ىصحت ال بورح
 امك ةيرقلا ىلع ةيرقلا تدتعاو + ىرخألا لئابقلا دارفأل
 ىف لمأ لك ىلع كلذ ىضقف « راجلا ىلع راجلا ىدتعا
 ةطلس تاذ ةريبك لود نيوكنو 1 ممأ ىلا لئابقلا لوحت"

 ٠ ةيزكرم

 ةراحجث تنسرام ةيبروأ ةلود لوأ لاغتربلا تناكو

 'قيقرلا نم ةئحش لوأ تلصوف « ايقيرفا ىف قيقرلاا



 نا

 لاغتربملا تلظو ١55١ )١( ةنس ةنوبسشل ىلإ بهذلاو

 تفتقا مث ءم ١5/8٠١ ةنس ىلا ةرذقلا ةراجتلا هذه ركتحت
 :ليبس ىف تحفاك ىتلا ىرخألا ةيبروألا لودلا اهرثأ
 , ايقيرفا ىلا اهراظنأ تهجوف « راحبلا ىلع ةرطيسلا
 كرامندو اينايساو اسنرفو اديلوهو ايناطيرب 'تيلاكتف
 ,قيقرلا ةراجت ةسرامم ىلع دعب اميف ةدحتملا تايالولا مث
 ةيراجتلا عالقلاو نكارملا نم ةلسلس تدتماف - ةنئاشلا
 ىبرغلا لحاسلا لوط ىلع مهريدصتو ىرسألا عمجل

 دادزت' ةراجتلا هذه تذخأو « الوجنأ ىلا لاغنسلا نم هلك
 ,نماثلا نرقلا ةياهن ىف اهتورذ تغلب ىتح اًئيشف ائيش
 لا ىقيرفا قيقر ٠١٠١ ر٠٠2+ نم برقي ام لقن نيح رشع
 * (9) ايونس اكيرمأ

 اينيغ جيلخ ىه ةيسيئرلا قيقرلا قاوسأ تناكو
 ىلا ةفاضالاب .كلذو ةيرادملاو ةيقرشلاو ةيبرغلا ايقيرفاوإ
 وغنوكلاو بهذلا لحاس نم ةيلحاسلا ءازجألاو نينب جيلخ

 ٠ قيقرلا تردص ىتلا ىرخألا 0 صضعبو الوجنأو

 كرويوين « ايقيرفاو ملاعلا ١» : اوب ىد ٠بءا٠١٠و )١(
 41/ ص ١551

 ءادوسسلا ايقيرفا » : لاناك م تئروس ناجح (5)
 ادكأ سيراب 0 ىطسولاو ةيبرغلا



 نإ

 ةغلاب ةوسقب ديبعلا نولماعي قيقرلا راسجت ناكو
 فوج نوئحشيو « مهقانعأ ىف لالغألا نوعضي اوناكف
 مهنم فالآلا ىقلف ٠ نيدرسلا بلع مهنأك مهب ةنيفسلا

 ضارمألاو رفسلا ءاثعوو ماقسالاو ماحدزالا ببسب مهفتح

 نيذلاو ئضرملا امأ « مهب تلح ىتلا تاليولا نم كلذ ريغو
 ٠شرقلا كمسل ةمعط ءاملا ىف نوقلي اوناكف توملا مهرضح

 كاله نم مغرلا ىلع ةلئاط احابرأ قيقرلا راجت ىنج دقو
 انمُث كنرف 5٠٠٠ نوعفدي اوناكف , ءاقرألا نم ريثكلا.
 'نمثلا اذه فاعضأ ةرشعب هنوعيبي مث ايقيرفا ىف دبعلل
 نع ةيلايخ ةورث تسدكت كلذبو ٠ اكيرمأ ىف رثكأ وأ

 ٠ لنيقيرفالا نيبالل ىشحولا لالغتسالاو بلسلا قيرط

 نولغتسيو , ركسلاو نطقلا لوقح ىف نولمعي ءاقرألا ناكو
 نييالم ناكو ٠ نحاطملاو عناصملاىفو رجاحملاو مجانملاىف

 ايناملآاو اسنرفو ايناطيرب ىف لامعألا قشأ نوفلكي مهنم
 «٠ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو اكيحلبو

 ىف قيقرأا مراح نأ « لوب رفيل 2 تاظوفمم انثدحتو

 ايسسآو ابروأ ءىناوه تناكف ةلئاه ةجرد تغلب ايقيرفا
 ىلا رجببأو ءاقرألا نم ةديازتم دادعأب جومت ايقيرفاو
 نع لقي ال ام ١0/57 ىلا *١7/8 نم ةرتفلا ىف ايقيرفا

 تاوئسلا هذه ءانثأ ىقو ٠ ديبعلا بلجل لوطسأ

 نفس رهظ ىلع قيقر "٠٠ر٠٠٠ نم رثكأ لقن رشعلا
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 ءاقرألا ءالؤع عيب نمث غلبو « ةيبروأ امالعأ لمحت
 ؛ىلا يفاصلا حبرلا لصو نيح ىف رالود ١هرء٠* ٠ر0٠
 نيدت «لوبرفيل» نأ سكرام ركذو رالود !؟ر**٠ءل٠٠*
 ٠ قيقرلا ةراجتل اهئارثب

 رامدلل ةحضاو ةروص مدقي نأ ءرملا عضو ىف سيلو
 ددع ىلع مكحلا حصي الو ٠ ةراحتلا هذه هتيبس ىذلا

 نينولملا ناكسلا مجحب ايقيرفا مهتردص ىذلا ءاقرألا
 نيذلا نييقيرفالا نأ كلذ ء ةدحتملا تايالولا ىف نييلاحلا

 نوكت ىتح بابسألا مهل أيهتت مل اكيرمأ ىلا هوقناب اولقن
 .نهرلا قيعلا نإ مح ةيداع ةببسن مهنتي ديتلاولا بنين
 راحت ةيشحوو 4 ةبحصلا ريغ لاوحألاو ديهزلا ماعطلاو

 لحي ملو « مهنيب تايفولا ةبسن عفر كلذ لك + . قيقرلا

 مهنع ضاغتسي ناك مهنم ىتاوملا نأ الا ءانفلا نيبو مهتيه

 * كادحج ندع بالحتسام

 ةراجت اياحض نم نورخآ اياحض فاضي نأ بجيو
 انيلعف « اكيرمأ ىلا مهلقن مت نيذلا ءاقرألا ددع ىلا قيقرلا
 ءانثأ اولتق نيرذلا نييقيرفألا ددع انياسح ىف لخدن نأ
 , ءاقرألا دايطصإ نع ةمجانلا ةديدعلا بورحلاو تاراغلا

 .قامعا نم قيرطلا ىف مهفتح اوقل نيذلا ىرسألا ددع مث
 ءانثأمهبحن اوضق نيذلا ددع كلذكو «, لحاسلا ىلا ةراقلا
 نك لباقم ىف هنأ ردق دقل ٠ راحبلا ربع ةعورملا ةلحرلا
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 ايقيرفاىف نييقيرفالا نم ةسمخ تام اكيرمأ ىلا لصو قيقر
 ايقيرفا نأ هلك كلذ ةجيتنو * رحبلا طسو ىف وأ اهسفن

 كلذكو * لمعلا ىلع ندرداقلا اهناكس نم اريبك اددع تدقف

 اهيلا اوأجل تاعقنتسملاو تاباغلا ىف ةريثك فئاوط تكله
 ٠ قيقرلا راجت نم ارارف

 ةراجت نم نيرمألا اوناع نيذلا نييقيرفالا ددع ردق دقو

 وحنب (قرشلا ىف اوعيب نيذلا ءاقرألا كلذ ىف امب) قيقرلا

 ايقيرفا ناكسس دايدزا نود لاح امم نويلم ١5١
 ىف ناكسلا ددع داز نيح ىف نمزلا نم ةليوط ةبقح لالخ

 ٠ اريبك !دايدزا ىرخأآلا تاراقلا

 +ررض ةيقيرفالا ةراقلا روطتب قيقرلا ةراجن' ترضأ

 .تثبو ٠ ضعب ىلع اهضعب ةيقيرفالا ةمألا تبلأ دقف , اغلاب
 ٠ اهئيب سوريفلا برحلا راث تلعشأو اهيف ةوادعلا حور

 .لوحكلاو دورابلاو قدانبلا ايقيرفا ىلا راجتلا بلجو
 ملو ٠ قيقرلا نم الدب ةصيخرلا ىلحلاو تاجوسنملاو

 ةقشم مهسفنأ نويكيرمألاو نويدروألا راحتتلا مسحجي

 مهسفنأ نييقيرفالل ةمهملا هذه اوكرت لب قيقرلا دايطصا

 اودسفأ مهنا مث ٠ لقأ رطخو رثكأ حبر كلذ ىف ناكو
 ءاسؤر مهئاوهتساب ىقيرفالا عمتجملا ىف ةمكاحلا ةقبطلا

 * قيقرلا ةراجن ىلا ةيقيرفالا دالبلا ضعب ماكحو لئابقلا
 بورح وه ايقيرفا ىف حابرألا ىنجل ردصم مظعأ ناكو
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 ةيرسشبلا حاورألا قاهزاو « جتنملا لمعلا ال بهنلاو بلسلا
 تناكو ٠ قالخلا عدبملا دهجلا ال ةيداملا ميقلا ليصحتو

 واطخألاب اف وفم المع ءاقرألا دايطصال نشت ىتلا تاراغلا

 ىلا داقي وم اذاف ٠ داطصي هسفن دايصلا ناك ام اريثكو

 ىعذلا ناكو دافصألاو لالقألاب البكم ةساخنلا قوس

 ىرقلا زريمدتو عطقنت ال ىتلا تاراغلاو . مئادلا عزفلاو

 طاشنلا بارطضصاإو سانلا نم نيالملا ءافتخاو ندملاو

 بوعسشلاو داليلا روطت قاع امم ىداعلا ىداصتقالا

 ٠ الاوط اباقحأ ةيقيرفالا

 ةايحلا روهدت قيقرلا ةراجتل ةميخولا ةبغملا تناكو

 ةيموقلاةكر حلا فقوثو ء ايقيرفا ىف ةيفاقثلاو ةيداصتقالا

 لودلا ةأسن نود ةلوليحلاو , ةيقيرفالا بوعشلا نيب

 ىف ةيداصتقالا ىوقلا لشو ٠ ىراحصلا بونج ةريبكلا

 بيسلا ىه ةباهنلا ىف ةراجتلا هذه تناكو ٠ ءاعج ةراقلا

 هيلع لاط ىذلا ىسايسلا ككفتلاو ىداصتقالا فلختلا ىف

 ٠ ايقيرفا ىف دمألا

 تدعاسو ايقيرفا ىوق تنهوأ قيقرلا ةراجت نا عقاولاو
 ىلع قرامعتسالا ميسقتلا ةرتف ىف ةيرامعتسالا لودلا

 ةضيهم ةرمعتسم ىلا اهليوحتو ةراقلا لاصوأ قيزمت

 ٠ حانجلا



 حلا

 .تكلاثلازصملا

 تار ردا هسمنو سيلا ربصإل 0ك

 ةيلايربمالا لظ ىف ةيرامعتسالا ةسايسلا

 لسيق ةيرامعتسالا ةسايسلاو تارمعتسملا تدجو دقل

 اسوسخم اقرف كانه نكلو ليوط نمزب ةيلايربمالا روهظ
 ةسايسلاو ةيضاملا روصعلا ىف ةيرامعتسالا ةسايسلا سد

 ْ ٠ ةيلايربمالا رصع ىف ةيرامعتسالا

 نم ربخألا باصتلا لالخ ىرامعتسالا عسوتلا دادزا

 ىف ةصاخ ةفصب دادزا هنكلو رشع عساتلا نرقلا

 ةيلامسأرلا نأ وه كلذل رشابملا بيسلاو , نيرسشعلا نرقلا
 ةرطيس نأش نمو ةيلايربمالا ىلا تلوحت راكتحالا دهع لبق
 اىلإ ىدؤي هنأ ةيلامسأرلا لودلا داصتقا ىلع راكتحالا
 الع ءاليتسالاو تارمعتسملا قاوسأ لجأ نم ىشحو عارص

 ةيلايربمالا» هباتك ىف نينل للح دقو ٠ ماخلا داوملا رداصم
 ةيلايربمالل ةيرامعتسالا ةسايسلا « رامعتسالا لحارم ىلعأ

 : لاقف
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 صقن دادزا ءاروطتو اومن ةيلاممسأرلاثدادزا املك م

 رداصم ىلع بلاكتلاو ةسفانملا ةدح تد'ادزاو ماخلا داوملا

 عارصلا ةدح تدادزاو ملاعلا ءاحنأ عيض ىف ماخلا داوملا

 * )١( « تارمعتسملا ىلع لوصحلا لجأ نه

 ةسايسلل ةميدقلا عفاودلا ىلا ةيلايربمالا تفاضأ دقل
 لجأ نم ال عارصلا عفاد راكتحالا دهع لبق ةيرامعتسالا
 ريدصتو « ماخلا داوملا رداصم لجأ نم لب بسحف ءاقبلا

 , ذوفنلا قطانم ىلع لوصحلاو حابرألا ىنجل لاملا ىسسأر

 ماخلا داوملا رداصم ىلا ال اهمامتعا ةيلامسأرلا تييجوف
 ٠ اهدوجو لمتحملا رداصملا ةفاك ىلا كلذك لب ةقورعملا

 ةليفكلا لئاسولا ىجولونكتلاو ىلمعلا مدقتلا تأ دقو
 مل ىتلا ةيندعملا ةورثلاو ماخلا داوملا مادختساو ةيمنتب

 نا ٠٠٠ م : نينل لاقو ٠ « ىضم اميق اهمادختسا نكمي
 ربكأ ىلع ءاليتيسبالا ىلا ماع هجوب .يعسي_ىدقنلا لاملا سأد
 ةفاكبؤم .دالبلا ١ عيمجا ىف اهعيوزأ ةفاكب ضرألا نم نكمم رق

 .”ظدوجوملا ىأ) ةنماكلا رداصملا كلذ ىف ايعارم « لئاسولا:

 عارصلا ىف فلختي نأ ىشخي, وهو ماخلا داوملل (ةوقلاب
 ةلقتسملا ىفارألا نم ةيقابلا ةيقبلا لع لوصحلل ىراضلا

 ٠ (؟)«لبق نم اهميسقت مث ىتلا ىضارألا ميسقت 5: ةداعا وأ

 )١١( ف٠١ء ص ؟؟ دلجم تافلؤملا ةعومجم : نينل ٠؟

 ؟1؟ ص قباسلا ردصلا (؟)



 فن

 اىلا راكتحالا دهع لبق ةيلامسأرلا نم لاقتنالا نا
 دادتسماب اقيثو اطابترا طبتري ةيراكتحالا ةيلامسأرلا
 ميلاقأ ميسقت ىلع ىربكلا ةيلامسأرلا لودلا نيب عارصلا
 ٠ ملاعلا

 امملإلت ةنس ىتح « كلمت ال » ةيبروآلا لودلا تناكو

 سر لل 2 :
 ٠ ةماع ةفصب ةراقلا لخاد

 ىف ملاعلا ميسقت ىربكلا ةيرامعتسالا لودلا تأدبو
 ميسقتلا اذه تمتأو رشع عدلا نرقلا نم نماثلا دقعلا

 ٠ نيرشعلا نرقلا علطم ىف

 تلصح اطقف 1١4/154-++١9 نم ةرتفلا لالخ ىفو
 ,خلبي ىضارألا نم عبرم ليم ؟رالء٠ر٠٠٠ ىلع ايناطيرب
 ىلع اسنرفو ؛ ةمسن هالر٠٠.٠رد٠٠- اهتاكس ددع

 ىلع ايناملاو , ©ةرو٠٠ر٠٠٠ اهتاكس ؟م طر
 الع اكيجلبو 2 5١ر٠ ءرد ٠٠ اهناكس "م ارد ءرولل
 ع لاغتربلاو ,ء ”60رء٠*رد0٠ اهناكس ؟م *ءرد٠٠

 ٠ ةمسل ة5ر*٠*مر٠-» اهناكس "م 6٠٠١ ر د٠٠

 ىرامعتسالا عسوتلا مث رشع مساتلا نرقلا رخاوأ ىفو
 ميسقت لبع عارصلا حبصأو ٠ ةيسيئر ةفصب ايقيرفا ىف
 لودلل ةيجراخلا ةسايسلا ىف لماوعلا مهأ نم ايقيرفا
 تايناكماو ىوقلا نزاوت رثأ دقو ٠ ةيبرغلا ةيبروألا
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 ٠ ميسقتلا اذه جئاتن ىف ةسفانتملا ةيلأيربمالا لودلإ

 : ميسقتلا ةيسع ا.قيرفا

 دايترالاب اقوبسم ايقيرفال ىرامعتسالا ميسقتلا ناك

 ةصاخ ةفصب رشع عساتلا نرقلا ىف مت ىذلا يفارغجلا

 ريغ ةيلخادلا ةراقلا ميلاقأل ةيفارغجلا ةروصلا تناك ذا

 لكشالو ٠ ىربكلا راهنألا عبانم دحأ فرعي ملف ,« ةحضاو

 * لايحلا ملاعم الو تاريحبلا

 هيلا تلسرأ ىذلا ىبرغلا نادوسلا ىف دايقرالا أدبو

 دايترا هعبت مث رشع عساتلا نرقلا ىف ىلوألا تاثعبلا مظعم

 ٠ ىزيبمزلاو لينلاو وغنوكلاو رجينلا ضوح

 باج ه5-١88١ ىفو ليصفتلاب داضت ةريحب.و رجينلا

 اهئانثأ ىف عطق ةفلتخم تاهج ىف ىبرغلا نادوسسلا

 ةثعب ٠ .يلاوح ايقيرفا ىلا تدفوأ دقو ٠ ليم !؟رء٠+

 كاؤتسلا ىفو * رثع عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف“

 ىلا ١41١-7١ ىفو ”؟ا/ ىلا اهددع داز 30148651١ رثعلا'

 , 845 ىلا 50١14481١ ىفو ؟ال ىلا ١6ل1411 ىفو 9

 ٠ ةطيرخلا ىلع لابجلاو تاريحبلاو راهنآلا تمسرو

 ةيعانصلاعلسلا ىف ةراحتلاو « ىريشبتلا طاسقنلا ناكو

 جاعلا ناكو « ايقيرفا ميسسقت لبق ىبنجألا لغوتلل
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 لظ دقف 2 لغوتلا اذه تعجش ىتلا رومآألا نم قيقرلاو
 ررقت ىتلا ١8١0 ةنسس دعب ىتح امئاق ديبعلا دايطصا

 ىلع بناجألا راجتلا رطيسو ء قيقرلا ةراجت ميرحت اهيف
 زيلحتالاو نييكي رمألا راحتلا ءىكت ناكو » ةراحتلا هذه

 نرقلا فصتنم ىف نييلاغتربلاو نييناملألاو نييسنرفلاو

 ةراجت ىف ةرتف أوسأل بابسألا أيه امم رشع عساتلا

 اهنتورذ ةراجتلا هذه تغلب امدنعف ٠٠٠ قيقرلاو جاعلا
 رابزنز قيرط نع ايونتس نوردصي قيقر ”+ر٠٠٠ ناك

 )١( هرحبلاىلاقيرطلا ىف اوتام ٠١١ ر٠٠٠ مهءارو نيكرانت
 نم برقي ام بيرهت مت اهدحو ١8٠١48 ٠١ ةرتفلا ىفو
 تايالولاىلا اولقت « ايقيرفا جراخ قيقرلا نم نويلم فصخ

 ٠ ةدحتملا

 اوكله نييقيرفالانم ةريثك افالآ نأ كلاب نع نبرغي الو
 ةسم لك نيب نمف لايفألا نم فولألا تاثم كاله عم
 لحاسلا ىلا ةايحلا ديق ىلع لصي مل جاعلا نولمحي نيلامح
 امم « ءاقرألا عيد عايب دحاولا اذه ناكو : دحاو ىوس

 * فعاضم حبرب راجتلا ىلع دوعي

 رامس دقو ٠ جاعلا ىلا ةيدؤملا قيرطلا اوكلس ثيح .ايقيرفا

 ىرنهو ٠ ٌنوتسحنفل ديقادو « نوثراب سيسن :رف دراشتر.

 ؟اصص ؛ « ايقيرفاو ملاعلا : ءاوب ىد ب ءا ءو 0)



 5ك

 ويهاشم نم مهريغو « نوريماك تييفول ىنريفو « ىلناتس *+م
 + ماعلا راجت راثآ ىلع داورلا

 ءايقيرفانم بمضن دق ةوقلا نيعم ناك ميسقتلا أدب املو

 فنييرامعتسالا ةمواقم نع ةزجاع ةيقيرفالا بوعشلا تعقوف
 فالخلا روذب ثمب ىداصتقالاو ىسايسلا فلختلا نا مث

 نماضتلا مدعلاو «مهتملك تقرفتف « مهسفنأ نييقيرفالا نيب

 ممألا ضعب ةيبلس رامعتسالا لغتسا ام ناعرسو ٠ مهنيل

 2,ضعبو اهضعب نيب ءاوعشلا بورحلا بوشنو « ةيقيرفالا

 ل يبا راالا ايوب يارحا كوراكا ناساطلا لك را حا

 ٠ ةدحاو ةهبج اوفلؤي نأ

 نكلو « قيقرلا ىلع نمزلا ىفع ثيدحلا رصعلا ىفو
 ملذمهو ”٠ اهل رصح ال ىتلا ةبن دعملا ةورثلا قيرب ىقب

 ليوحت ناكماو ةلماعلا ىديألا صخر ىلا ةفاضالاب ةورثلا
 ىرغأ ىذلا وه ةيعانصلا ملسلل قوس ىلا ايقيرفا
 ةيرامغتيسالالودلا ترظن دقل ٠ مهباعللاسأو نييرامعتسالا
 ههنئربكلا اهتسايس » نم أزجتي ال ءزج اهنأ ىلع ايقي رفا ىلا

 : ايقيرفا ىف ةيناطيربلا ةيرامعتسالا ةيروطاريمالا

 نرقلا نم ىناثلا فصنلا نابا ايقيرفا ىف ىرامعتمسسالا
 ةلصتم ةلسلس نيوكت ىلا وبصت تناكو . رشع عساتلا
 0 ايقيرقا١ بونح ىلا رصم نم دتمت تاكلتمل ١ نم.



 ؟'/

 قيرط رصقأ نأل ء ةطخلا هذه ىق رراب ناكم رصمل ناكو

 رحبلا لالخ نمي ناك سيوسلا ةانق حتف دعب قرشلا ىلإ
 هلك ايقيرفا ىقرش لامشو ةائقلا تحبصأ كلذبو رمألا
 ٠ ةيجيتارتسالا ةيحانلا نم ةيمهأ اذ

 ةباقرلا_ اسنرف عم ةكرتشم - الوأ ايناطيرب تضرف
 ىلا تدأ جاجتحالا نم ةجوم اذه راثأق رصم لع ةيلاملاا

 نلعأ 1887 ةنس ىفو ىبنجألا لثدتلا ىلا ةهجوم ةروثت

 ليوحت ةيغب رصم ىلع برحلا نويرامعتسالا نويناطيربلا"
 , ةيرصملا ءىطاوسشلا اورصاحف 2 مهل ةرمعتسم ىلا دالبلا»
 نيلجنالا عاطتساو 2 ةيردنكسالا ىف مهتاوق اولزنأو
 نع ةعفادملا تادحولا ىلع اوبلغتي نأ ةنوخلا ةنواعمب
 اومدعأو نييرصملانيينطولا ءامعز ىلع اوضبق مث ٠ ةرهأاقلا»
 , دالبلا ةئدهتل ةيبيدأتلا تالمحلا اولسرأو 2 مهنم اريثك
 ةرمعتسم ىلا رصم تلوحت ىتح نينس عضب الا ىع امو»

 ٠ رمألا سفنو عقاولا ىف ةيناطيرب

 ىلا اودمع رصم ىلع نويرامعتسالا ىلوتسا نأ دعبو
 ضيفخت ررقتف « اهيف ىداصتقالا مدقتلا رايق فقوب

 ليصاحملا نم اهريغو بوبحلا ةعارزل ةصصخملا ةحاسملا

 هريدصت دصقب نطقلا ةعارزل لاجملا حسفنيل « ةيعارزلا'
 توجأ جتنت ىتلا رصم اومرح هسفن تقولا ىفو 8 جراخللا

 ملو .٠ جيسنلا ةعاتص ءانشنا نم ملاعلا ىف نطقلا عاون#



 غمار

 هيئاللا اهدراوم مدختست نأ رصمل نويرامعتسالا حمسي
 ةعانصلا لع دوكرلانار كلذبو «ةيب رهكلا ةوقلا ديتوت ىف.

 ٠ ةيرصملا

 رصم ىلع زييلجنالا هيف ىلوتسسا ىذلا تقولا ىفو
 مامأ تقفخأ ىلوآلا مهتالواحم نكلو نادوسلا ىف اولغون

 عاول تحت توضن١ ىتلا ةينادوسلاتايالولاولئابقلا .داحتا :

 عمسوتلا فقوف + اهلالقتسا نع عافدلل ىدهملا دمحأ دمحم
 زيلجنالا نكلو ٠ نيح ىلا ةقطنلا هذه ىف ىناطيربلا
 ٠*٠ تاونس ةدع دعب نادوسلا اوحتف

 لالخ ةشبحلاو نادوسلا نيب ابرح نيلجنالا راثأ مث '
 ةيناطيرب ةوق تعرش ١83/8 ةنس ىفو ؛ 88-6
 ةيبرح تايلمعي مايقلا ىف رسشتك درول ةدايقب ةريبك

 ذنم تعرتخا ىتلا ةشاشرلا عفادملا تمدختساف , ةمساج

 مأ ةكرعم ىف لتقف « ةينادوسلا تاوقلا دض بيرق دهع
  عفادملا ناريئنب ىنادوسس ١5ر٠٠ نم برقي ام نامرد
 شيجلاب ةركنم ةميزه زنيلجنالا لزنأو « ةشاسثرلا
 نادوسلا دقفي ملو *دالبلا ةمصاع اوحابتساو «ىنادوسلا
 لولفلا مزه امنئيح ١90٠ ةئنسس ىف الا هلالقتسا ىقرشلا
 ٠ نيينادوسلا راوثلا نم ةريخألا

 ايقيرفا برغ ىف ايبسن ةريغص كالمأ ايناطيربل ناكو
 نويلاريس ىفو ايبمغ رهث بصم ىف كلذو ءاهميسقت لبق
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 .١ ايريجينو بهذلا لحاسو

 .نبل نم ةفينع ةمواقم ايقيرفا برغ ئف ةازغلا ىقلو
 .,ىتناشألا لئابق هب فصتت ام ىلع تلد ىتناشآألا ةكلمم

 ٠ ساآبلا .ةوقو .دوعلا ةبالص نم

 لسع .نيلجنالا اهنش ىتلا ةعيسلا بورحلا نيب نمو
 ءاماآك /ل1ماكا 2 *١86 ىف ةسمخ اودقن ىتناشألا
 .تدقف ةسداسلا برحلا ىفو 18317 . "ل١0 5
 ءهاقفت مل اهنكلو 2 ىساموك اهتمصاع اتقؤم ىتناسشألا

 .برحلا ىف اهتمواقم زيلجنالا مطح اريخأو * اهلالقتسا
 19١١: ىقو اهل دادعتسالاب نيلجنالا ىتع ىتلا ةعباسلا
 .هبهذلا لحاس ةرمعتسم ىف ىتناسشآألا ةكلمم اوجدأ

 ٠ ةيزيلجنالا

 .ففثكأ م ايريجين ىلع « مهءاليتمسا » زيلجنالا أدبو
 لينبو سوجال فذقب س ايقيرفا ىف اناكس مهتارمعتسم
 .ىف ةيناثلا ىلعو ١860١ ىف ىلوألا ىلع اولوتسا مث عفادملاب
 لحاوسلا عيمج زيلجنالا عضو ١885 ةئسس يفو 5ا1/
 ىداو كلذكو « ىر ليد وير » ىلا سوجال نم ةدتمملا
 .مظعم عم تادهاعم اودقعو « مهتياصو تحت رجينلا

 ةرمعتسم اوزرحأ كلذيو « ايريجين لامش ىف نيطالسلا
 .نيطالسلا ظفتحاو « ايقيرفا ىف مهتارمعتسم ربكأ 3

 ,نيعبات نيفظوم اوحبصأ مهنكلو مهتازايتماب نويلحملا .



 تى

 ىمسي ام ماق دقو ٠ ةيناطيربلا تارمعتسمملا ةرازولا

 ٠ ليبقلا اذه نم تادهاعم ىلع رشابملا ريغ مكحلاب.

 نم تازايتما ىلع زيلجنالا لصح ايقيرفا قرش ىفو
 ٠ اينيك لحاس ىلع مهتاكلتمم اومكحيل رابزنز نيطالس»
 نييرامعتسالا ءالمعلا طاشن ىدأ ١84857 ةئس ةياهن ىفو.
 ةيناملالا « تاكلتمملا » لخادت ىلا ناملأو نيلجنا نم

 نيتلودلا نيب ماددصلا هعم ىشُخ دح ىلا ةيناطيربلاو
 7 اعزعزم ناك ىلودلا ناملألا زكرم نكلو نيتيرامعتسالا

 اوقفتاف ايناطيرب بضغ اوريثي نأب اوضري ملف ةبقحلاكلت
 ةيناملألاو ةيناطيربلا تاكلتمملا دودح نييعتل ضوافتلا ىلع

 ترفسأو * ذوفنلا قطانم ديدحتو 2 ايقيرفا قرش ىف
 ,ىضقي 18/5 ربمقثون ىف قافتا عيقوت نع تاثداحملا هذه»

 نأو « ةينالث ذوفن ةقطنم ىلاحلا اقيناجنت ميلقأ نوكي نأب
 ٠ ةيناطيري ةرمعتسم ةيلاحلا اينيك مظعم نوكب.

 ' 'ةيناطيربلاةيقرشلاايقبرفاةكرش تعقو ١84٠ ةنسوفو
 لئابقلا ءاسؤر مم تادهاعملا نم ةلسلس ةيروطاربمالا:

 ةقطنملا كلت ىلع لماكلا اهناطلس تطسبو اينيك ميلقأ ىف

 - ةروكذملا ةكرشلا رابزنز ناطلس ىطعأو ٠ ةعساشلا

 لك ىف ازايتما  شرعلا ىلع فوخلاو طغضلا تحن:

 ىضارألا هذه تلخد كلذبو « اينيك لحاس ىلع هتاكلتمم

 ىلا اهرقم ةكرشلا تلقنو ٠ ةيناطيربلا ذوفنلا ةقطنم ىف
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 .دئالرؤوس جروج عرش ثيح اينيك ءىناوم ربكآ ةسيئم
 مدس « ريوطت » ىف  ةكرشلل ماعلا ريدملا  ىزتكام

 .ناطلسلا نم لثامم زايتما ىلع اينالأ تلصحو ٠ ىضارألا

 ٠ ةصاخلا اهذوفن ةقطنم ىف

 ,ىنوناقلاميعدتلاو ىئاهنلا ديدحتلا ١84٠١ ةئرس ىف متو

 قرش ىف ةيناملألاو ةيناطيريلا ةيزيلجنالا تارمعتسملل

 :ايقيرفاقرش ميسقت نأشب قافتا عيقوتب كلذو « ايقيرفا
 رشع ةبارق رمتسا اعارص ىهنأ ىذلا قافتالا اذه فرعبو

 ةدهاعمب نيتريبكلا نيتيرامعتسالا نيتلودلا سب تاوئس

 ذوفن طسبب ايناطيرب اهيف ثتفرتعا ىتلا « دنالوجيله »
 نع اهل لوزئلاو « ةيلاحلا اقيناجنت ىضارأ ىلع اينالأ

 نع اهيلخت لباقم ىف ىلامشلا رحبلا ىف دنالوجيله ةريزج
 .ىف اهذوفن ايناطيرب تمعدو ٠ ايقيرفا قرش ىف اهبلاطم
 هلاغتشا ءانثأ نسنأ قلع دقو ٠ رايزنزو ادنغوأو ايئيك

 ىلع « ةيلامسأرلا لحارم ىلعأ ةيلايربمالا » هباتك فيلأتب
 .دنالوحيله » : ةزجوملا ةرابعلا هذهب « دنالوصيله » ةدهاعم

 )١( ٠ « ايقيرفا نم ءزج نم الدب تيطعأ

 "ايناطيرب تلوتساو ةيقرشلا ايقيرفا ميسقت مت اذكهو

 .لمش قد زم ىلا ةيرامعتسالا دودحلا تدأو 0 اينيك لع

 .ءايسورب ةعبارلا ةعبطلا « تافلؤملا » نينل ءا ءف )١(

 5317/1 ص 5 دلجم
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 تلطصاو ٠ ىبرقلا جئاشو اهطب رت يتلا بوعسشلاو لئابقلا

 ىنضايسلا دايعتسالاو ىرامعتسالا لالغتسالا رائب اينيك
 ىلع ةيرامعتسالا ةيناطيربلا ةيروطاربمالا هتضرف ىذلا

 ٠ ايقيرفا

 ىناطيربلا جاتلا ىلا دالبلا هذه مض ايناطيرب تنلعأو
 رجؤيو عزوي نأ يناطيربلا مكاحلا قح نم خبصأ كلذبو
 ٠«ةيرورض اهاريىلا طورشلابوضارغأللجاتلا ضرأعيبي وأ
 نيسروألل حامسلاب ىضقي نوناق ردص ةنس ىفو'

 زواجتنال ىضارألا نم عطق ىلع ىلاهألا نم « اولصحي ه نأب.
 هنسص ىلع نولصحي اوناكو ٠ نادف ١ر؟١٠ اهتحاسم
 ةدمل الوأ رجؤت ضرألا تناكف 2 ةمئالم طورشب ىضارألا»

 دمف , كلذ دعب ردص انوناق نكلو + ةنس 49 ىلا لصق.
 ةيرامعتسالا تاطلسلا تحيمسو ٠+ ةئس 3599 ىلإ ةدملا هذه“

 بع ديزت ضرألا نم عمطق « عيبب » تالاحلا ضعب ىف.

 نويناطيربلا نويرامعتسالا عجشو ٠ نادف ا١ركث٠:

 ىضارألا بصخأ مهوكلمو , ايئيك ىف نييبروآلا ناطيتسا

 نييقيرفالا اودرطو (ءاضيبلا ةبضهلا) ىطسولا اينيك ىف
 , ةيسايسلا قوقحلا نم مهومرحو « ءادرجلا قطانملا ىلا

 ماظن اولخدأو , ةيرصنعلا ةقرفتلا ماكحآأل مهوعضخأو

 نيشسم ةدع نييشطولا آومرحو « لاقتنالاو رؤورملا حيراصت

 ىاشلاو نبلا لثم ةحبارلا ةيريدصتلا ليصاحملا ةعارز نم
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 ريجأتو بئارضلا ماظن اولخدأو (مورثريبلا) عرقلا دوعو

 ٠ نييرامعتسالا ةمدخ ىف لمعلا ىلع نييقيرفالا ماغرال لامعلا

 ءاينيك بعش ىلع هلودس ميهبلا رامعتسالا ليل ىخرأو
 ةدع ةقرسلاو بهنلاو لالغتسالاو داهطضالل ابهن اولظق
 بعش نكلو ءاهل ددعال حاورأكلذ ببسي تقهزو , نيدس

 ىف نيرمعتسملا دض اريرم احافك نش لسابلا ايذيك
 ٠ ىنطولا هلالقتساو هتيرح ليبس

 لاغتربلاو ايناملأ  اهيتميرغ ىلع ايناطيرب تبلغت مث
 ىف « ادنغوأ» ىلعو «دن الاسساين» ىلع ةئمس تلوتساف'

 ١/8525 ةنس

 نم ىبروألا رامعتسالل افده ةيبونجلا ايقيرقا تناكو
 اهخانمو « بسائملا ىفارغجلا اهعقوم ىرغأ دقف . ميدق

 ديعب نمز ذنم هريغص هرمعتسم ةماقاب نييدنلوهلا , مئالملا

 لالتحاةصرف ارتلجنا تلغتسا مث «ء 11015 ةنس ىلا عجري.
 ىلع تلوتساف ٠ نويلبات بورح ءانثأ ادناوهل اسنرق:

 - رسوبلا لقتناو ء 1805 ةنس ةيدنلوهلا سأرلا ةرمعتسم.

 ةعقاولا ىضارألا ىلا  نيلوآلا نييدنلوهلا ءالزنلا ةلالس مهو
 ه1 - 18615 ىف اونوكو « جنروألاو لاقلا ىرهن نيب
 ٠ جنروألاو لافسنرتلا ةيروهم

 ريوبلا لغوتو نييناطيربلا لغوت نويقيرفالا مواقو
 ةليوط ابرح ةقطنملا هذه ىف ةيقيرفالا لئابقلا تنشف .اعم



 نت

 ةنسسم نيسمخلا ىفو ٠ نييناطيربلا دض مث ريوبلا دض
 هبورحت يس زيلجنالا نش /١80 ىلا 18١١ نم دتمت ىتلا

 دسض (ريفكلا بورحب فرعت) بهنلاو بلسلاب تمستا

 مدذسصه نم ةسداسلا برحلا حضوتو + اسوسكا لئايق

 «ةلالد حضوأ تاقولا كلذ ىف داس ىذلا فقوملا بورحلا
 ىكل لئابقلا زازفتمسا ىلا اوأجل زيلجنالا نيريغملا نأ كلذ

 ةنس ىفف 2 اسوسكالا اهكلمي ىتلا ىضارألا ىلع اولوتسي

 نم هودقف ام ببسب اريثك اسوسكالا ةوق تفعض 7

 ,نأب اونهكت « نوئبئنتم » مهنيب رهظف ةريثكلا ىشاوملا
 ,ةنس دعب مهتوم نم نوثعبيس ىمادقلا ءايوقآلا ءاسؤرلا

 نم ةيلاخ ةيشاملا نم ةديدع ناعطقب مهعم نوتئيجيو
 ن] ثعبلا اذه نا « نوثئبنثملا ءالؤه » لاق مث ٠ ضارمألا

 ليصاحمو ةيشاملا نم ىقب ام لئابقلا تقرحأ اذا الا متي

 .تمثس دق اسوسكالا تناك املو ٠ اضيأ اهلك ىضارألا

 « ةريثملا ةءوبنلا هذه اوقدص دقف بعاصملا نم اهب قاح ام

 0 ؟هر٠.٠*٠ نم رثكأ مهنم كله نأ ةجيتنلا تناكو

 مهيضارأ ٠٠١ و0٠٠ كرتو ٠ كلذ تبقعأ ىتلا ةعاجملا ىف

 ةرمعتسسم ىلا ٠5ءر٠0٠ لقتنا نيح ىف اقرش اورجاهو

 * نييناطيربلا نيرمعتسملل ديبع هبش اوحيص؟ثيحسأرلا

 دصض ةسداسلا برحلا زيلجنالا نش ١80/8 ةنس ىفو

 اسوسكالا ل ئابقب لح ىذلا بيصعلا تقوأا كلذ ىف ريفكلا



 ىلا مهودراطو اقرش اورجاه نيذلا اسوسكالا اوجحاهف
 نامشوبلا نم افالآ اوحبذو ٠ ىقرشلا لامشلا ةهج.

 وتنابلا لئابق ةدحو ىف اببس اذه ناكو « توتنتوهلاو
 ىذلا ولوزلا داحتا ةدحولا هذمع ةلثمأ نمو ٠ بونجلا ىف
 تراد ىتلا بورحلا تناكو ٠ ةفينع ةمواقم ةارغلا موا

 ةياغللا ةيشحو ابورح ولوزلاو ريوبلاو نيلجنالا نيب.
 ىلع ' ءاليتمسالاو ولوزلا ةداب!ىلا اهئارونم نيلجنالا فدهب

 * مهيضارأ

 نيب عازنلا ةراثاو لالغتسا ىف مهدهج زيلجنالا لذبو

 ناكسلا نع عافدلاب انايحأ نيرهاظتم « وتنابلاو ريوبلا'
 ,ةراقلا ءاسششح ىف اولغلغتي نأ اوعاطتسا كلذبو ٠ نييلحملا :

 راثآو ٠ دنالاناوشتب ىلع ١88٠ ةئنس ىف اولوتساخغ

 ,تاروقلا نم اريثك نييلصالا ناكسلا ىضارآ ىلع هاليتتسالا»
 'لئابق اهب تماق ىتلا تاروثلا قحس ىلا نيلجنالا دمعو:

 ند بورحلا اوراثأ امك « ةيشحو لكب انوشاملاو ليباتملا

 اهتكوش اوفعضأو اهتملك اوقرف كلذبو , لئايقلا فلتمم

 ٠ اهتميواقم اوقحس مث:

 بهذلا مجانم مث ةينغلا ساملا مجانم فاشتكا ناكو
 اديدج ازفاح ريوبلا اهيلع نطيسسي ىتلا ئضارألا يف

 , بهنلاو بلسلا ىف مهفادهأ قيقحت ىلع نيرمعتسملل
 عاضخا وحن ةيساسآلا ةيبرحلا 958 زيلجنالا هجوف



 هذ

 .تايلمعلا اوأدبو 0 ايقب رفا بوئجأ ىف مهتامرغ ىرقأ ريوبلا

 7 ةفينع ةمواقم نسيوبلا ىدبأف « 1055 هدي ةيب رحلا

 تقولا ىف ذ مهنكلو *« تاراصتنالا نم ةلسلس اوزرحأو

 .لالغتسا ىلا اوعس مهلالقتسا لجأ نم هيف اوحفاك ىذلإ
 ةنسس ىف مهتمواقم تمطحت اريخآو ٠ نييلحملا ناكسلا

 , ةيناطيربلا ةيروطاربمالا تاوق قوفت مامأ
 هتعمضومث « ةيناطيرب تارمعتسم ريوبل؛تابروهجتحيصأو
 ٠ ايقيرفا بونج داحتا ىلا ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةيشع

 ,يضارأ ىلع ايقيرفا بونج ىف ايناطيرب تلوتساو

 ”ةنمو خجلا ولالا ايس ددور مساد ف رعت تحبصأ ةعساش

 ,سوعر باحصأ اهلذب ىتلا ةيوقلا دوهجلل ةجيتن كلذو
 رامعتسسالا ىلوقساو « سدور ليسيس ةماعزب لاومألا'
 ريثك للعو « ةمخضلا ساللاو بهذلا مجانم ىلع يناطيربلا
 ٠ ةبصخلا ىضارألا نم

 ْدْلا سانلا بحأ ناك قرامعتسالا بهنلا نمز ىفد'

 لاثمأ لاجر' مكحلا لاجر نيب نم ىناطيربلا بعسشلا
 راقعتسالا اذيأ نيذللا »نيلربمش فيزوجو سدور ليسيس
 ٠(١)«لئاسولا لذرأب ةيرامعتسالا ةسايسلا اقبطو انلع

 لاسمعألا لاجر رايك نم سدور ليسيسس حرص دقو
 ,لاجر ىلع » : الثاق « ديتس » هقيدصل نييرامعتسالاو

 )١( فء٠ ص ؟؟ دلجم « تافلؤلا ةعومجم » نينل ءا "<



 ها

 نيطوتل ةديدج اضرأ اوكلمتي نأ نييرامعتسالا ةسايسلا.

 ىتلا علسلل ةديدج قاوسأ داجياو 2« نيدئازلا ناكسلا
 ىه تلق امك ةيروطاربمالا نا ٠ مجانملاو مناصملا اهجتنت
 ةيلعألا برحلا بنجتت نأ تدرأ اذاف دبزو نيخ ةلأسم.

 « )١( « ايرامعتسا حبصت نأ كيلعف

 ْ ايقيرفا ىف ىرامعتسالا اسنرف عسوت
 تبذتجا ضرأ لوأ وه ىلامشلا ايقيرفا ءىطاش ناك

 طيرشلا ىلع اسنرف تلوتسا دقف ٠ ىسنرفلا رامعتسالا»
 ١1م8 ةنس ىلا مجري ركبم نمز ىف رئازجلا نم ىلحاسلا
 هادبأ ام ببسب ائيطي ناك دالبلا هذه ىف اهلغوت نكلو.

 ٠ سارملا ةدش نم ىرئازجلا بعشلا
 بعسشلا هضاخ ىذلا ةلوطبلا ىلع لادلا حافكلا ناو

 411١485 ةدملا لالخ رداقلا دبع ريمألا ةدايقب ىارئزجلا».

 ةيقيرفالا بوعشلا خيرات ىف تاحفصلا عصنأ نم وهل
 ريمآلا دفن دقو ٠ ىبنجألا وزغلا رايث دصل تدهاج ىتلا
 مظن امك ةيرادالا تاحالصالا نم ةلسلس رداقلا دنع:
 نم رثكأ نويسنرفلا رطضاو « دالبلا نع عافدلا لئاسو.
 لب /١851 ةنس ىفو ٠ هعم حلصلا تادهاعم دقع ىلا ةرم
 . ىرئازجلا دئاقلا اومزهف , ةبئاد ادوهج نويسنرفلا
 لتحملا بصاغلا ىلع ةروثلاب موقت دالبلا تلظ كلذ عمو

 ؟هال ص قباسلا ردصملا ٠ )١(



 هم

 رئازجلاتءلظو « ةمواقملا تدمحأ نأ دعب ىتح رخآ ىلانيح نم
 * شيحلا ةرادا تحن ١/1/١ ةنس ىتح

 ,نييرئازجلا نم ىضارألا ةيكلم نويسنرفلا عزتناو
 ةقبطلا تلوتساو 2 نييسسنرفلا نينطوتسملل اهوطعأو

 .بصخأ نم ةمخض عطق ىلع نينطوتسملا نم ةزاتمملا ةيقارلا
 مهرياصم موقلا ءال وه طئرو 0 ةيرئازجلا ىضارألا

 ٠ ةوقب ىسنرفلا عسوتلا اورصانو « رامعتسالاد

 ذا , سنوت ىمع رئازجلا دعب ةيلاتلا ةيحضلا تناكو
 سنوت ىلا رئازجلا نم دودحلا ةيسنرف قرف ثالث تربع
 ,سنوت ىأب ىلع نويسنرفلا ضرعو + ١488١ ةلس ىف
 املو + سنوت ىلع اسنرف ةيامح طس ىلع صنت ةدعاعم

 :نييعاطقالا ءارمألا دحلأ نضوافت اسنرف نأ ىابلا ملع
 ىسنرفلا راذنالا لبق شرعلا ىف نيعماطلا نم نييلحملا
 .تزكرتو « ايروص امكاح حبصأف طرش الو ديق الب ىئاهنلا

 بصنم ىلوت ىذلا ىسنرفلا ماعلا ميقملا دي ىف ةطلسلا لك
 .تارارق ىلع ضارتعالا قح ىنوأو ٠ سنوت ءارزو سيئر

 اريبؤذو سنوت ىف ةيسنرفلا تاوقلا دئاق نيعتو « ىابلا
 ش ٠ ةيبرحلل

 ةهجتانل ىف« ايلازظرا هس ايتام هيبتا انيتاو كللاكو
 ا: هالبلا ىف عمطت ايلاطيا تناكو سنوت لع ةرطيسسملل

 ءطسبت ملو « نمزلا نم احدر ةلقتسم شكارم تيقبو
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 اينايساتلوتساو :1911؟ ةئس ىف الا اهيلع اهتيامح اسنرخ
 ةيرامعتسالالودلانيب ةسفانملاتلاحو * سشكارم لامش ىلع

 ,«دالبلا ىلع اهادحا ةرطيس نود شكارم ىلع ءاليتسالا لوح

 تناكو ءايناملأو اسئرف نيب ةصاخ ةفصب عارصلا دتشاو

 ةيساسأ ةيب رح ةدعاق اهنم ذختتل شكارم ىف عمطت ايناملأ

 رحبلاو ىطتلطألا طيحملا ىلع عقاولا ىقيرفالا لحاسلا ىلع

 تدقعناو ىربكلا ةيرحبلا قرطلا ىقتلم ىلعو طسوتملا
 ,و« ةيسضشكارملا ةلأسملا » ثحبل ةصاخ تارمتؤم ةدع

 نيترم ةيرامعتسالا لودلا نيب بشننت نأ برحلا تكشوأو

 ةباهنلا ىف اسنرق ترصتنا مث ةيسشكارملا ةمزآلا ببسب'

 ءاطسو الح لبقت نأ اينالأ ترطضاو « ارتلجنا دييأتب

 ريظن ىف 2« شكارم ىلع ةيسنرفلا ةيامحلاب تفرتعاف
 نأ ديم ٠ وغنوكلا ىف اسنرف نم ضيوعت ىلع لوصحلا'
 باسح ىلع ىرخأ ةيرامعتسا ةقفص ناك قافتثالا اذه

 ء دالبلا ىلا ىدنج ه٠ءر٠٠٠ اسنرف تلسرأ ذا « ايقيرفا

 ترمتسانأ ةجيتنلا تناكو * ةازغلل ىدصت بعشلا نكلو

 ٌمداقلا قلطأ دقل ىتح ةنس نيرشع بهنلاو بلسلا برح

 ٠ « ةيناثلا ةهبجلا » مسا سشكارم ىلع نويسن رفلا»

 ايقيرفا ىف ىزيلجنالا ىرامعتسالا عيسوتلا ططخم ناك

 نم هدتمملا تارمعتسملا نم ةيوق ةلسلس ءاشنا فدهتسي#
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 تارمعتسم ءاشنافدهتست ةيسنرفلا ططخلا تناك امئيب

 ىف رمحألا رحيلا ىلا برغلا ىف ىطنلطألا طيحملا نم
 اسنرف اهيلع تلوتسا ىتلا لاغنسلا تناكو ٠ قرشلا

 :ةيسيئرلا بوثولا ةطقن ةباثمب رشع عباسلا نرقلا ىف
 ,« ةنيدم تروف » اتتحبصأو ىراحصلا بونج عسوتسل

 الع رحبلا لحاس نم ليه 6٠١ ةفاسم ىلع تينب ىتلا

 عسقوملا ىه « ىلحملا ناطلسلا نم تيرتشا ضرأ ةعطق
 ٠ نادوسلا برغ ىف ىرامعتسالا عيشوتلل ىمامألا

 2 ةيوق عقاوم اوديسشو 2 ءطبب نويسنرفلا مدقتو
 ,مهسفنآل اوحيتيل « نييلحملا ماكحلا عم تادهاعم اومربأو

 ضارأىلع اولونسي نأ كلذب اوعاطتساو 2 نمزلا نم ةلهم

 ةفينع ةمواقم اهيلع ءاليتسالا ليبس ىف اوقالو ةديدج
 ٠ مهريغو دولوكوتو ؛ ىكتلامو « فولوو لئابق نم

 ةيبرغلا ايقيرفا تناك ىرامعتسسالا ؤزْغْلا هدب انملو

 لب ةرشقتنم كلامم ةدع كانه تناكف لاصوألا ةقزمم

 رولوكوتلا لئابق اهادحا مضت « رجيئنلاو لاغنسلا

 جاجا ةفيلخ ؛ ىدمحأ ناطلسلا اهمكحيو امهريغو مامئابلاو

 ثرقلا طساوأ ىف ىسنرفلا فحزؤلا فقول ىذلا رمع

 اهتمصاع ىرخأ ةكلمم كلذ بونج ىلاو , رشع عساتلا

 راجتلا دحأ ءانبأ نم , ىروماس اهمكحيو , وجودناسيد

 نآأل ةملكلا ةدحتم ىروماس ةكلمم تناكو ٠ نيلوجتلملا
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 .ىلا نومتني مهمظعم ناك ذا ةلالسلا ةدحو مهطبرت اهلهأ

 .فلأتي ىتلا روياك ةكلمم كلذ بونج ىلاو ٠ وجن دنم ةليبق
 ءتاراما ةدع كانه تناكو فولولا لئابق نم اهناكس مظعم

 ايريجين مهاب مويلا فرعي امم ىلامششلا ءزجلا ىف ةيمالسا

 .ةريحبل مخاتملا ميلقالا ىف كلامملا نم ددع كلذكو ةيلامشلا

 ٠+ داشن

 , وكامب ةنيدم ىلا نويسنرفلا لصو ١4881 ةئمس ىف

 امهمكحي نيتللا نيتريبكلا نيتكلمملا دض مهبورح اهنم اونمشف
 :عارصلا نأ ىلع ىلوألاتاكابتسشالا تلدو , ودمح و ىروماس

 ٠ نيلجرلا ىوقأ ىروماس ناكو , دمآألا ليوط نوكيس

 ,نيتكلمملا ىدحا لزؤعت نأ اسنرف تدارأ 688,١إ/ ةئس ىفو

 :لوحي صاخ قافتا عيقوت ىلع ودجأ تمغرأف ىرخألا نع

 ٠ نيتكلمملا نم ةدحوم ةهبح مايق نود

 .ضارأ ىلا هموق لقئي نأ ىروماس عسو ىف ناكو
 لهس اممو + لييسن رفلا هجو ىف بعاتملا راثأ امم ةديدج

 هذهل اقيقحتو : ءايوقأ ناريج هل نكي مل 45 رمألا هيلع

 كلك ماسقأ ةتالث ةيبرحلا هتاوق ىروماس مسق ةياغلا

 ةديدجلا ىضارألا دادعا ىناثلاو «٠ نييسنرفلا دص اهدحأ

 ”ةطخلا هذه تلكمف مهتعتمأو ىلاعألا ءالجا ثلاثلاو

 .نم برقت هدم ارييك ايسنرف انشيج براحي نأ نم ىروماس
 . تاوئس رشغ



 هذ

 نادوسلا حتف ىف اسنرف تعرش ١85٠ ةنس ىفو
 رسهن ةاذاحمب ةيبرحلا تالمحلا تريسف ٠2 هلك ىبرغلا»
 اليهستو * قيرطلا لوط ىلع اهل لقاعم تنماقأو رجينلا
 الصيب ىديدح طخ ءانب نويرامعتسالا ررق عسوتلا اذهل
 «٠” دالبلا ةيلخادب ىطنلطألا طيحملا لع لاغنسلا لحاس

 ,وتكبمتو ىنج ىلع نويسنرفلا ىلوتسا ١8485 ةنس ىفو
 * دالبلا رئاس ىلع اولوتسا اهدعبو»

 ىسقأ ىبرغلا نادوسلا حتف ىف نويسنرفلا كلس دقو

 ٠ ةأرما الو الفط الو اخيش اوم رب ملف : ةيشحولا لئاسولا»
 راصحلا بقعأ » : ىرج امل نايع دهاش فصو كيلاو»

 ناسنا لك ذخأو « ةنيدملا ةحابتساب رمألا ردصو « مودم:

 لسالسلا ىف ىرسألا ديقو 2, اليئثق عرص وأ اريسصأ
 بتكف ٠ مثانغلا عذوب دئاقلا ذخأو « تاعام لالغآلاو٠

 اوسمستقا » : لاقو ةباتكلا نع فك مث « هتركذم ىف ائيش-

 تراذ ماسققالا اذنه ليبس ىفو 04 مكنيب اميق: مثانغلا

 تارجاشمو كراعم-

 #0000 دونجلا رايس ةدوعلا قيرط ىفو »

 لكو لافطألا نوبرضيو « مهءارو ىرسألا نورجي مهو-
 قدانبلا فارطأب ءايعالاو بعتلا نم ضرألا ىلع طقس نمح
 5 اوتومي ىتح بارحلا وأ“

 تدعقام ناعرسو « قيرطلا لوط ىلع ثشجلا ترئثائنو د



 ند

 .بفرطب دونجحلا اهسخنف الماح تناكو ءاصفرقلا ةأرما

 .لبحلا تمضق مث اهيقاس ىلع اهلفط تعضوف « ةيقدنبلا
 ابعت نأ نود اهنع اديعب لفطلا تظفلو , اهنانسأب ىرسلا

 ٠٠٠ ىفخ فرط نم هيلا رظنت نأب

 لمحل قيرطلا لوط ىلع اودنج نيذلا نويقيرفالا امأ د
 .نمو * مايأ ةسمح لاوط ماعطلا اوقوذي ملف نخدلا سايكأ
 ,سايكألا دحأ نم نخدلا نم ةنفح لوانت ىلع مهنم آرتجا
 )١( ٠ « طايسلاب ةدلج نيس هوازج ناك

 .ودمتأ ةكلمم نويسن رفلا اًرغ 5١5٠-98 نم ةدملا ىفو

 , ىروماس ىلا اهدعب مهمه اوهجو «, ةفطاخ ةكرعم ىف

 ., 189/8 ةئس جنوك ةنيدم ىف امساح اراصتنا اوزرحأف

 ٠ نوباج ىلا ىروماس اوغفنو

 .مسيلقالا عيمج ىلع اسنرف تلوتسا ١١1٠٠ ةنس ىفو
 نم كلذ لييس ىف اوكتراو داست ةريحب لوح عقاولا

 .دهاش كلذ ىف لوقيو « نادبألا هنم رعشقت ام عئاظفلا

 ٠ اهشورع ىلع ةيواخ ىرق كانه تناك ٠٠٠ » : نايع

 .ةرثانتم ءالشأو ٠٠٠ ةيمدآ اماظع تيأر فرطلا!تبلق امئيأ

 ,(5) ١٠ «ةمخضلا ةرماضلابالكلا اهيف شهنت ضرألاميدأىلع

 ةيبرغلا ءادوسلا ايقيرقا » لاناك  تيروس ناجح )١(

 584١ ص « ىطسولاو
 ”51! ص قياسلا ردصملا (؟)
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 نادوسلا دساوأ ىف ىلاهألا ةمواقم نيح ىلا تمطحُتوب

 نم نرق فصن ترمتسا ىتلا ةمواقملا ىهو هبرغو»

 ٠ نامزلا
 الثمف ٠ نينس ةدع ميلاقألا ضعب ىف لاتقلا رمتسا دقو

 ىتح (كراوتلا) قراوطلا لثابق عم تاكابتشالا ترمثسا

 ٠ ىلوآلا ةيملاعلا برحلا ةيدشع.

 ىلا اولصو ىتح ٠ قرشلا ةهج نويسنرفلا مدقت' مث :
 نادوسلاب ليئلا ىداو ىف ةعقاولا (كودوك) ةدوشاف“

 ةمداقلاةيناطيربلا تاوقلا مهب تمدطصا كانهو « ىقرعشلا

 خيرات ىف تامزآلا رطخأ نم ةمزأ تأشنف ؛ لامشلا نم.

 رذن تحالو ٠ ايقيرفا ميسقت ىلع ىرامعتسالا سفانتلا

 تريقهقت اسسنرف نكلو اسنرفو ارتلجنا نيب برحلا
 ٠ ىقرشلا نادوسلا نم اهتاوق تبحسف.

 دحاو ميلقا ىف ةيقيرفالا اهتارمعتسم اسنرف تدحو مث

 , ديدح نم دس هتمكحو ةيسنرفلا ةيبرغلا ايقيرفا هتمسأ'
 ,باذعلا ء قوس مهتماس ةرداب ىندأ ناكسلا نم تردد اذا:

 ريجايد ىف ىلام اهئمو ةسرغلا ايقيرفا ثماه كلذبو“

 ٠ ةكلاحلا رامعتسالا

 نادوسلا وزغب اسنرف هيف تماق ىذلا تقولا ىفو
 جيلخ لوط ىلع ةعقاولا دالبلا وزغل اهدهج ىراصق تلذب
 ىف مث الوأ اينيق ىف ةريبك تارمعتسم تسسأو « اهنيغ:
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 ةضماغلاتادهاعملا دقع قيرط نع كلذو ايناث جاعلا لحام

 * نييلحملا لئابقلا ءاسؤر عم

 ىه ةقطنملا هذه ىف اسنرف اهتيقل ةمواقم دشأ تناكو

 شيج تاذ ٠ سأبلا ةيوق ةكلمم ىهو , ىموهاد ةمواقم
 اذا ناكسلا اوثبعي نآ اهماكح علسسو ىف ناكو ٠ مئاد

 218/89 ةنس ىموهاد ىف تاكابتشالاتأدبو ٠ رمألا ب زح

 ٠ نيرمعتسملاب مئازهلا نم ةلسلس بردملا اهشيج لزنأف

 تددجت برحلا نكلو 184٠١ ةنس ةنده ىلع عيقوتلا متو

 ةمواقم نم ىموهاد هتدبأ امم مغرلا لغو ٠ نيتنس دعب

 2١8901 ةياهن ىف اهحتف نم اونكمت نييسن رفلا ناف ةدينع

 مزاللال املا ىلا ىموهاد راقتفا ىلا كلذ ىف ببسلا عجرب ور

 ٠ حالسلا ىكاش اودع هيف تهجاو تقو ىفبرحأ١ ةلصاومل

 ماكح دنع لخدلل ربكألا ردصملا ىه قيقرلا ةراجت تناكوي

 ىتلا دالبلا تمرح ةراجتلا هذه تفقوت املف + ىموهاد

 اهشيح دوزت ىتلا لئاسولا نم ايداصتقا ةفلختم تناك

 ٠ عافدلا قرط مظنتو ت'دعملاب

 اوعقو مث نوباج نويسنرفلا لتحا 89 1١4199 ىفو
 مهل رمألا بثتساف ؛ ةصاخ اقوقح مهلوخت ةدهاعم ىلع

 ٠ وفنوكلا ميلقا ىق
 اسنرف عسوتأ ةسيرف رقشغدم ةريزج تعقو كلذكو

 ىلا تلصو دق ةيشاجلملا لئابقلا تناكو ٠ ىرامعتنسالا
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 نويسنرفلا ازغ امدنع ىعامتجالا روطتلا نم ةيلاع ةجرد
 ةيزكرم ةيعاطقا ةيكلم مكح تحت تناك ىتلا ةريزجلا

 تناكو ٠ رشع عساتلا نرقلا نم ىناثلإ فصنلا ىف تماق

 هيتكلاو فحصلا تذخأو «مدقتلا قب رط ىف ريست ةعانصلا

 هذمص فقوأ ىسنرفلا وزغلا نكلو شاجلم ةغلب رشنت
 ٠ ةضهنلا

 ةسايس ىلع فارشالاب اسن رف تيلاط ١8/85 ةئنس ىفو

 لوطسأ لاسراب اهبلطم تديأو ٠ ةيجراخلا رقشغادم
 ةيلحاسلا ندملا برضف ٠ ةيبرحلا نفسلا نم ريغص
 عمسيقوت ىلا ةنسس رقشغدم ترطضاق ٠ لياتقلاب

 * نزيراوس

 نمزلا نم ةلهم دعب اسنرف تلسرأ) ١8965 ةنس ىفو
 تلوتساف « رقشغدم ىلا ةيركسع ةلم ارتلجنا ةقفاومبو
 ةروثب ىلاهألا ماق كلذ ىلع اذدرو ٠ ةمصاعلا فيرائانت ىلع
 0 ةرم نم رثكأ جرح قزأم ىف اسنرف تعضو ةحلسم

 ناش ىف نيكمهنم ١/851 ةنس ىتح نورمعتسملا لظو

 (ىلا اولسوتو « ةريزجلا لهأ ىلع ةيشحو ةيماقتنا تالمح
 ءاضغلاو ةوادعلا ةراثاب شاحلم بعش ةمواقم ميطحت

 ىف نيقباسلا ءاقرألا ديئجتو ؛ ناكسلا تاقبط فلتخم نيد

 ٠ شيعلل ةليسو نوكلمي ال نيذلا نشيجلا
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 ماودلا ىلع انورقم تارمعتسملا ىلع ءاليثتس سالا ناكو

 نييلحملا ءارمألا بناج نم ناكسلا لالغتسا ىف ناعمالاب
 ٠ بناجألا نيرمعتسملاو

 : ايقيرفا ىف ىنالآلا ىرامعتسالا وزغلا

 ىلا اوعسف 2« نيرمعتسملا نم مهريغ وذح ناملألا اذح

 ايناملأ نكلو . ايقيرفا ىف ةيرامعتسا ةيروطاربما قلخ
 نيرامعتسالا لعج اذهو ةرخأآتم قابسلا اذه تلخد

 ٠ اناودعو ةوارض دشأ نيناملألا

 نأ ىناملألا راشتسملا كرامسب نلعأ ١8/485 ةنس ىفف

 ىبرغ بونج ىف « ائيركب ارجنأ » ميلقا عضتس اينالإأ

 همساو ناملألا راجتلا دحأ ناكو ٠ اهتيامحس تحت ايقيرفا

 ءاسسؤر دحأ نم ميلقالا اذص « ىرتشا » زتردول نئنارف

 اتئامو ارالود نونامث هردق سخب نمثب نييلحملا لئابقلا
 ٠ ةميدق ةيقدنب

 هذهب ١885 ةنس نوريماكلاو وجوت ميلقا وزغ أدبو

 ٠ اهسفن ةقيرطلا
 ىلا نئاردول « تاكلتمم » ةينامألا ةموكحلا تلوحو

 الع ةيسيئرلا ندملا ىلع ىلوتسا الوطسأ تلسر'و ةيمحم
 ٠ جنروألا رهن ىلا الوجنا دودح نم ىقيرقالا لحاسلا

 ىف اعساش اميلقا اومضو لخادلا ىف ناملألا لغوت مث

 ٠ دنالاناوشتب ىلا دتمي ايقيرفا ىبرغ بونج
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 ,ةمرلا فرعي ال ايرامعتسا امكح اوماقأ كانهو

 لئاوأ ىفو ٠ نييقيرفالل ةكولمملا ىضارألا مظعم اوعزتناف
 ةياهن ىفو + ناللألا روج ىلع وروريهلا لئابق تراث 65

 نييرامعتسالا نكلو «٠ توتنتوهلا لئابق مهيلا مضنا ماعلا
 مئازهلا نم اددع اولزنأ ىنفلاو ىبرحلا مهقوفت لضفب
 ىف ةيناطيربلا تاوقلا تكرتشاو ٠ راوثلاب ةقحاسلا

 ريبك ددع كلهف ةيبرحلا تايلمعلا هذهل ةيماتخلا ةلحرملا

 لولفلا نيطوت ديعأ مث توتنتوهلاو وروريهلا لئابق نم
 لمعلا ىلا اولقن وأ ةلحاق ءابدج ميلاقأ ىف مهنم ةيقابلا

 ىضارأ تردوص 19019/ ةنلسس ىفو ٠ نييناملألا عرازم ىف

 ,لتقو ىلئابقلا مهميظنت لحو 2 توتئنوهلاو وروريملا
 ٠ ناللألا دض ةروثلا داق ىذلا ىثوبتيو كيردنه

 ,ناكسلا ب تناك ةمأ ىأ نم - نويبروألا دونحلا لماع
 ,شيجلا تادحو تقرغأف 2 ةهر الو ةقفش نودب نييقب رثالا

 , ءامدلانم رحب ىف اقيئاجنت ىف ىحام ىجاملا ةروث ىنالألا
 ,نييقيرفالا « ةاصعلا ١» ةحلسأ نوينسوربلا دونجلا عزنو

 هتاركسعم اوماقأو راجشألا ىف لسالسلاب مهوديقو
 ٠ حسمشلا مهو ىف لاقتعالا

 .مويلاىتح ةمئاق ناملألا اهانب ىتلا نوجسلا لازت الو

 هدقل ٠ ىدنهلا طيحللا' ىلا ةيناملألا تايماحلا -اهيف تماقأ
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 «, نوجسلا اهتمجل «ةراضح» ايقيرفا ىلا ناملألا ةازغلابلج
 ٠ لاقتعالا تاركسعم اهاددسو

 ةبخض ىفضارأ ناملألا مض ىقرشلا لحاسلا لوط ىلعو
 دودح نييعت متو ٠ ىدنوروبو ادناورو اقيناجنت ميلقا ىف
 ةيقرشلا ايقيرفا مسا اهيلع قلطأ ىتلا. ةرمعتسملا هذه
 ناملألاو زيلجنالا اهعقو ىتلا تايقافتالا ىضتقمب ةيناثآلا
 مهتارمعتسم ىف ناملألاراس دقو ؛ 1834٠0 + 1887 ةدسوىف
 ,ضرفو « ىلاهألا نم ىضارألا عزنو « ةرخيسلا ةسايس ىلع
 ٠ مهيلع ةحدانلا بئارضلا

 ةنس ةرشع سخ وحن غلبت ةريصق ةدم لالخ ىفو

 الع اهناكس ددع وبري ةعساش ىضارآ ىلع ناملألا ىلوتسا

 * ةمسن نييالم ةرشع

 ةيرامعتسما ضارآ مضو ىطسولا ايقي را ميسقت

 ىرخأ

 ريخآلا عبرا ىف ىطسولا ايقيرفا بوعش نم ريثك ناك
 نم ةفلثخم لحارم ىف لازي ال رقع عساتلا نرقلنا نم

 لاقتنالاةلحرم ىف اهضعب نأكو 2 ىئادبلا ىعاسملا ماظنلا
 ىف ةريبكلا ىغنوكلا ةكلمم تأشنف + ىقبطلا عمتجملا ىلا

 ايقيرفا ميسقت ةيمشع تككفت اهنكلو وغنوكلا رهن بصم
 ٠ ةريغص كلامم ىلا.

 ةيرامعتسالا لودلا نيب ةداحلا ةسفانملا تءاش دقو



 ارب

 ىلا ةريغصلا ةيرامعتسالا اكيجلب ةكلمم عفدت نأ ىربكلا
 ةريبكلا لودلا نم ةلود ةيأ درت مل ذا , ةرادصلا ناكم

 نم ىنغلا ميلقالا اذه ىف ةيسيئرلا اهتسفانم ىرت نأ
 رودلاب ةيكيجلبلا ةمصاعلا تماق كلذل ةجيتنو ٠ ملاعلا

 دلوبويل ناكو ٠ ىطسولا ايقيرفقا دابعتسسا ىف ىسيئرلا
 ىف نييسايسلا نيرماغملا ربكأ نم اكيجلب كلم ىناثلا
 .ةيلودلا ةيقيرفالا ةيعمجلا ىمسي ام نوكف « ملاعلا خيرات
 ىلا دعب اميف اهميظنت ديعأ ىتلا ةيعمجلا هلذص مسابو
 ىرنه ريهشلا ةلاحرلا عقو ,« رخآ مسا تحت ةكرش
 ءاسؤر عم ةدهاعم +50٠ نم برقي ام هريغو ىلئاتسس نوتروم

 تحت اهنومكحي ىتلا ىضارألا عضوب ىضقت لئابقلا
 ٠ ةيامحلا

 ىلا تعد ىذلا 856 1484814 ىف نيلرب رمئؤم ررق دقو

 دلوبويلل اصاخ اكلم وغنوكلا نوكت نأ ايناملأو اسنرف هدقع
 وغنوكلا يناثلا دلوبويل عضو 48+١9 ةنس ىفو ٠ ىناثلا

 تعبتاو « ريبك ضيوعت ريظن ىف ةيكيجلبلا ةرادالا تحت
 ةغلابلا ةيسشحولاب مستي ىذلا ةرخسلا ماظن ةرادالا هذه

 ٠ باذعلا ءومس ىلاهألا تماسو « ةيكيجلبلا تارمعتسملا ىف

 ناترمعتسم لاغتربلا حبصأ نيرشعلا نرقلا لثاوأ ىفو
 ىلا ةفاضالاب كلذو ٠ قيبمزومو الوجنأ امه ناتريبك
 5 ةريغص تاكلتمم
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 ةدعو ىراحصلا نم ىبرغلا لحاسلا ايتايبسا تمضو

 ةفاضالاب :كلذو:# ايقرررقا' نم: ىرخلا هاحنا ىف ةررغمص,بلاثا
 ٠ سثكارش ىلا

 .لودلا نيب ذوفنلا قطانم ىلع عارصلا ىدأ دقو

 .نم اينابساو لاغتربلا نيكمت ىلا ىربكلا ةيرامعتسالا
 ٠ ةيقيرفالا امهتاكلتممب ظافتحالا

 ىفف « ايقيرفا ميسقت ىف اسلاطيإ تكرتشا كلذكو

 ايقيرفا نم ىقرشلا لامسشلا ىف اهتاكلتمم تدحو ٠

 نود ةشبحلا تزغ ١845 ىفو ٠* ايرنرا ةرمعتسم ىف

 ةكرعم ىف ةركنم ةميزهب تينم اهنكلو « اهيلع برح نالعا
 مفارتعالاىلا ايلاطيات رطضاف + 1891 ةنس ةريهشلا ةودع

 ٠ةرمعتسممىلا اهليوحت ىف تقفخأ امدنع ةشبحلالالقتساب

 ميسقت ىف اسنرفو ايناطيرب عم ايلاطيا تكرتشاو
 ةنسىف ايكرت عم برحلا ءانثأ ايبيل تمض مث ؛ لاموصلا

 ١51 ؟

 ةرطيسلا لوح عارصلا ىف ةدحتملا تايالولا ترصتناو
 ةيرامعتسالاةكر شلات لوتسا 485١؟؟ ةنس ىفف «2 ايربيل ىلع

 ؛ليلق ريظن ىف ايقيرفا ىف ضرالا نم ةعطق ىلع ةيكيرمألا
 تلسرأو ٠ ىلحلا ضعبو دورابلاو ٠ قابطلا قيدانص نم

 ىف مهتنطوف جونزلا نم ةريغص ةفثاط ةدحتملا تايالولا
 ةنس ىتح ىكيرمأ مكاح اهريدي لظ ىتلا ةقطنملا هذه



 و

 ا١ملو09 ةنس ىفو ٠ ايرييل ةيروه# تنلعأ مث 2217
 ميلاقألا ضعب باسح ىلع ةيروهمجلا هذه دودح تعستا
 تايالولا تطبحأ رشع عساتلا نرقلا ةياهن ىفو ٠ ةيلخادلا

 ٠ ايرييل مضل ارتلجنا تالواحع ةيكيرمألا ةدحتملا

 ارصلا هدو اسقيرلال يرامعتسالا متسقتلا عتانل
 يع تا 55 أ 7 ؟؟ وو ةداعال

 نم ربكألا رطسشلا ميسقت مت نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىف
 رودي ناك عارصلا نكلو « هانركذ ىذلا وحنلا ىلع ايقيرفا

 ٠ ةيرامعتسالا تاكلتمملاعيزوت ةداعالوح ميلاقألا ضعب ىف

 دض ةفينع ةمواقم تدبأ ةيقيرفالا بوعسشلا نا .

 ىلع ءاليتسالا ءانثأ كاضنلا نع فكت ماف « رامعتسالا

 تاروثلا تلظف « ءاليتسالا اذه كعبو , تارمعتسملا

 اذه ناكو ةيرامعتسالا لودلا تاكلتمم عيمس ىف لعتشت

 فلتحمف ميظنتلا ةحرد ف ناتوافتم تاروثلا هذهولاضنلا

 ةموكح الثم رقشغدمو ةشبحلا ىف ناكف « ةيقيرفالا دالبلا

 ةيرانلا ةحلسألاب ةدوزم ةمئاد شويحو 2 ةتناث ةرقتسم

 ةيرششب ةوق ناتلودلا ناتاه تدشح كلذكو . ةئيدحلا

 ناك لاوحألا مظعم ىف عافدلا نأ الا ةريبك ةيدام دراومو

 * ةدح ىلع ةليبق لك اهب موقن' تاروثو بورح ةروص ىف
 *ةلاسبلاو ةلوطبلا لامعأب لفاحتل لاضنلا اذه خيرات ناو

 لودلا عستم نع ةبقبرفالا بوعسشلا تزحع دقأ



 فن

 اهدادعتسا مدعل كلذو ايقيرفا ميسقت نم ةيرامعتسالا

 «ىعامتجالاو ىداصتقالا اهفلخت ىلا عجري ىذلا ىركسعلا
 , ةخلسآألا ثدحأب ةدوزم ةيبروألا شويجلا تناك امئيب

 كانو ٠ .ءىفاكتم ريغ نيفرطلا نيب عارصلا ناك انه نمو
 مهككفت وهو الآ نييقيرفالا ةميزع ىلا ىدأ رخآ ريبك لماع
 ,فالخلا اذه ىف خفنف رامعتسالا ءاج مث « مهتملك قرفتو
 ليب ريرملا عارصلا لغتساو 2 مهتيب ةوادعلا حور ثسو

 ٠ لئامقلا ءامعزو عاطقالا لاجر

 ةسفانملا حور اهتلمأ ىتلا ةيرامعتسالا دودحلا تدأ دقو

 اهنيب دحو ىتلا ميلاقألا ميسقت ىلا لودلا نيب ةديدشلا

 ,ناكسسلا عيزوت ىلا تدأ امك 2 ايفسعت اميسقت خيراتلا

 ,نيوكتلاب لالخالاو , ةدحاو ةلالس ىلا نومثني نيذلا

 هببعش اهنكسي ىتلا ضرآلاف « ةيقيرفالا ممآلل ىعيبطلا
 .تدتف دقل ىتح ةفلتحم ةيبنجأ لود مكح تحن تعقو دحاو

 «كلذبو «تالاحلاوىظعم ىف اهرسأب اممأ ةيسايسلا دودحلا

 ٠ ةيقيرفالا بوعشلا مظعم ىضارأ تمسقنا

 ىتلا ةثيدحلا ايقيرفا ةطيرخ ىف رظنلا تبلق ول كناو
 .ةلود دجت نأ كيلع رذعتل ةدايس تاذ ةلود "65 اهيف رهظت

 ٠*"ىرخأ ةلود نم ةيميلقا بلاطم اهل سيل لقأآلا ىلع ةدحاو

 ةليبقلا تمسقنا دقل لب بسحف اهرسأب بوعش مسقنت ملف
 رامعتسالا بساور نم اذهو 2, ةدحاولا ةمألاو ةدحاولا
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 عضخ « وي » ببعش نأ كلذ لاثم ٠ ةراضلا هراثآو

 ةيملاعلا برحلا دعب هدالب تمسق مث « ايناطيربو ايناملأ
 نم اءزج نأ كلذ ىلع بتارتو اسنرفو ايناطيرب نيب ىلوألا
 ءوجوت ىف شيعي رخآ اءزجو انام ىف شيعي « وي ٠» بعش
 بعشو اقيئاجنتو اينيك ىف ىاساملا بعش شيعي مويلاو
 , نويلاريسو « ايربيلو ٠ ىلامو اينيغو ايبمغ ىف اكنيلاملا

 ٠ اييمغو لاغئسلا ىف فولولا شيعيو , جاعلا لحاسو
 ٠ ايلاطياو ابسنرفو ايناطيرب نيب لاموصلا مسق اريخأو

 هريغو ايقيرفا برغ ىف ةقلعملا لئاسملا نم ريك كانهو
 تارمعتسملا نم ريثك نيب دودحلاف ٠ ةراقلا ءاحنأ.نم
 كلذ ةلثمأ نمو ٠ ةحضاو ريغ لازت ال ةقباسلا ةيسنرفلا
 ىلع دودحلا ميلقا ىف تيل ةريزجب رجينلاو ىموهإاد ةبلاطم'

 ىلعأ  وراجنملك لبج ذختي نأ نكميو ٠ رجينلا رهن لوط
 ىفف 2« نيرمعتسملا فسعتل رخآ الثم  ةراقلا ىف لبج
 ايئيك ةرمعتسم ىضارأ نم اءزج لبجلا اذه نأك ام تقو

 روطاربمالا ىلا ايروتكف ةكلملا هتدمحم مث « ةيناطيربلا
 اءزج حيصأف « هداليم ديع ةبسانمب لوألا ملهاو ىناللألا

 ةيقرشلا ةيقيرفأ نم اعزج ذئنيح تناك ىتلا اقيناجنت نم
 ايقيرفا ميسقتد نويرامعتسالا دبتسا اذكهو ٠ ةيباللألا

 +٠ نيقيرفالا ىأر اوذخأب نأ نود
 مما +

 ةدحو اهيف كلحوت هل هنأ ةيلاحلا ايقيرفا ثامس نمو
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 .ىدأ ىذلا ألا وهو , لودلا الو ممألا الو لثابقلا نيب

 ٠ ةيقيرفالا ةدحولل ةيعادلا ةكرحلا ىلإ

 رمتؤم ىف ىلام ةيروهجج سيئر اتيكوبيدوم ثدحت دقو
 سيدأب دقعنملا ةلقتسملا ةيقيرفالا تاموكحلاو لودلا ءاسؤر

 نع ىلبختن نآ انيلع بحي » لاقن ١ ودام ىف أيابأ

 نكمي ام مايق نود لوحن نأ اندرأ اذا ةيميلقالا انبلاطم

 ةدحولان١ *ايقيرفاىف « ءادوسلا ةيلايربمالاب » ىمسي نأ

 اهانثرو ىتلا دودحلا ىلع ةقدب ةظفاحملا بلطتت ةيقيرفالا
 هبودنم لتولايد ربعو )١( ٠ « ىرامعتسالا ماظنلا نم

 ,:ىلي اميف ةركفلا هذه نع ةدحتملا ممألا ىف اينيغ ةيروهجج
 دودح ىه ةيقبرفالا لودلا نيب ةيلاحلا دودجحلا ناو

 )5(٠ «0«ةوقلاب اهرييغت مدع بجي نكلو ةرئاجو ةيفسعت
 هرارقا من ىذلا ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم قاثيم صنيو

 ٠تاضوافملاب تاعزانملا ةيوست بوجو ىلع ابابأ سيدأ ىف
 ٠ نيرمعتسملا ديفت دق تاعزانملا نأ ىسنن الأ بجيو

 ةودح ىلا ىفم تقو ىأ نم رثكأ جاتحت ايقيرفا نا

 .ثرطضا  الثم  ةيبرغملا تاموكحلاف مالسلا اهدوسي
 ةدئام ىلع سلجتل وكامب ىلا بهذت نأ بعسشلا طغض تحت
 <ةيرئازجلا ةيبرغملا دودحلا لع لاتقلا فقول تاضوافملا

 (1) ؟7هج11 ة8كدمعدعأقأ آموزةهوم, ز]ه. 5. 84

 ؛* قياسلا ردصملا (5)



 اللا

 ةيملسلا قرطلاب دودحلا تاعزانم ةيوست ىلا هاحتالا لجتو

 «رخآ ناكم لك ىفو رجينلاو ىموهادو وجوتو اناغ ىف

 7 ةيملسلا ةيوستلا ةلأسم تجردأ ١5535 ةنس ىفو

 ةدحولا ةمظنم ءارزو نسلحمل ةيناثلا ةرودلا لامعأ لودج“

 دودحلا لئاسمل ةيملسلا ةيوستلا نأ كلذ ٠ ةيقيرفال“

 ملسلاو ةدحولا ليبسس ىف حافكلا نم أزجتي ال ءزج
 ٠ :ةيقي زفالا“

 .رظحل ةدهاعم دقعب ىتيفوسلا حارستقالا ىقل دقو

 ابيحرت ةيميلقالا تاعزانملا ةيوسن ىف ةوقلا لامعتسا

 بئان اداوبشتوأ رثرآ برعأ دقو « ايقبرفأ ىف اريبك

 اينيكب ىقيرفالا ىنطولا داحتالا بزحل ماعلا ريتركسلا:

 فادهأعم امامت قفتي هنا » : لاقف رارقلا اذهب هييحرت نع

 ٠ « رضاحلا تقولا ىف ايقيرفأ

 حارتقالل قداصلا هديبأت نع اموركن ىماوك ٠د برعأو

 دودحلا لوح تاعزانملا رطخ ثنا » : لاقف ىتيذوسلا

 ومهم ةيقيرفالا :ةدحولا نم هوبصن ام رايهنا ىلا ةيضفللا
 اهيف ضرف ىتلا ايقيرفا ىف ماودلا ىلع لثامو غلاب رطخ
 قصطنملا عم ىفانثت ادودح نويلايربمالاو نورمعتسملا:
 ٠ « نوناقلاو

 بوعسشلا نيب تاقالعلا ةلأسمل ثحب ىأ نأ بير الو

 اثدسب نوكي نأ بجب ةدعاو ةلود ىف شيعت ىتلا ةفلتثخلا



 بوب

 ةرقلامادختسا نع ىللختلا ساممأ لع موقد اضم ايرايتخ#

 فورظ ىف ايقيرفا تمسق ةيرامعتسالا لودلا نا

 تاضقانتملا اهيف تلحتو 2 اهنيب ةسفانملا اهيف تدتشا!

 مث ةيناملأ وكن رفلاو ةيسنرف ولجنالاو , ةيناملا . ولجنالا:
 ذا , ةلب نيطلا تدازف راغصلا ناصرقلا بلاطم تءاج
 تاضقانتملا اكيحلبو لاغتربلاو اينادساو ايلاطيا تلغتمسا'

 عمطلا اهارمتأف , رامعتسالا لود نم رابكلا ناصرقلا نيب

 ءاضيأ اهتدايز ىف لب بسحف اهتارمعتسم ميعدت ىف الإ
 قابسىف رفوألا ظحلاب ىناطيربلا رامعتسالا زاف دقو

 ةورثلاو ةيجيتارتسالا ةيمهألا تاذ ميلاقألا ىلع ءاليتسالا

 4را/ل٠ءر00٠ هتحاسم ام ىضارألا نم مضف « ةيعيبطلا
 بهذلاب ةينغ ةيناطيربلا تاكلتمملا نأ تبثو ٠ عبرم عيم..
 «نداعملا نم اهريغو كنزلاو صاصرلاو ساحتلاو ساملاو»
 نطقلاب ملاعلا دوزت ميلاقألا هذمه ناف كلذ نع الضفو

 * ةيرادملا تالغلا نم اهريغو ليجرانلا بلو زوملاو واكاكلاو

 اليلق كلذ نم رغصأ ةيسنرفلا ةيروطاربمالا تناكو
 نأ نيبكو ٠ عبرم ليم ٌةرا١1١ر٠٠٠ اهتحاسم تغلب ذا
 نينغنملاو ديدحلا ماخو « تيروفسوفلان م اريبك ان وز اهب
 لاسيسلاو نبلا جتنت اهنأو ٠ ةيديدحلا ريغ .نداعملاو
 ٠ ةريبك ريداقمب تالغلا نم اهريغو ء طاطملاو زرآلاوب.



8 

 قع هئحاسم وبر ام ىئارأآلا نم اكيجلب تمصضو

 تا 5 أ ةحاسم تغعليو * عيبرم ليم ١ر٠5ء٠ر٠٠-

 ,لاغت ربلا تطسبو ٠ عبرم ليم ١ر*ءر٠٠٠ وحن ةيناملآلا

 ٠عبرم ليم اركء*ءرد٠ ىلع وبرت ةحاسم ىلع اهناطليس

 نيرمعتسملل ادب دقف اهظحب ةيرامعتسا ةلودةيأعنقت مل

 نأ نم دب نكي مل كلذلو ٠ مارملاب ىفي ال هب اورفظ ام نأ
 1855 لالخ ريبوملا برح تناكو « مهليل عارصلا بشن

 «ةمينغلا ميسقت ةداعال ةيرامعتسالا رزاجملا ىلوأ 11*؟

 ,قطانمه ىلع عارصلاو ىرامعتسالا .سفانتلا لوحتو

 .ناكو ٠ ىملاع عارص ىلا ةيرامعتسالا لودلا نيب ذوفنلا

 ٠ ىلوألا ةيملاعلا برحلا وم عارصلا اذه

 «ةيمنثت » ىف نورمعتسملا ذأ ايقيرفا ميسقت مت املو

 اوفزئتتساف ءماخلا داوملل رداصم ىلا اهليوحتو مهتارمعتسم

 اومغرأو « اهناكس اولغتساو اهلهأ اودبعتساو ةراقلا ةورث

 « حاربلا ضرألا » ىف ةماقالا ىلع لئابقلا نم اريقك

 جاورأنم فولألا تائئم نويرامعتسالا قهزأو ٠ ءادرجلا
 لقنل ةيديدحلا ككسلا ءانبو غرازملا ءاشنا ىف نييقيرفالا

 ؟1ومغرأو ٠ لحاسلا ىلا لخادلا نم نداعملاو عرازملا تالغ

 وجوت تحبصأف ريدصتلل دحاو لوصحت جاتنا ىلع نيحالفلا

 ا .لاغنسلاو ايبمغو ليخنلا تيز حجتنن ب الثم  ايريجينو



 ىو

 ناكو ٠ كيلاود اذكهو , لاسيسلا اقيناجنتو قيبمزومو
 ,تايرتسشلاراكتحاو « دحاو لوصخ ىلع دامتعالا هتجيتن نم

 داوملا راعسأ نيب ةوهلاو دحاولا بناجلا تاذ تاقافثالاو

 تارمعتسملا تحبصأ نأ ةيعانصلا علسلا راعسأو ماخلا
 ىلع عقوو «2 ايلك ادامتعا ىبنجألا لاملا ىسأر ىلع دمتعت"
 «مجانملاو عرازملا ىف رهظلل مصاقلا لمعلا نييقير قالا لهاك

 لالغتسالابلجو « ةيشيعملا لاوحألا ءوسوىسايسلا ملظلاو
 ىوقلاتروطتو « نيرمعتسملل ةمخض احابرأ ىرامعتسالا

 اهتعس ىلع ةراقلا نأ دح ىلا ءطبب ايقيرفا ىف ةيجاتنالا

 ٠ ىملاعلا جاتنالا نم ٠/ نع ىعانصلا اهجاتنا ةبسن تلق

 مدختست تارمعتسملا ىف ةلودلا ةينازيم مظعم تناكو

 ىناوملاو روسجلاو قرطلا تناكف ٠ ةازغلا زكرم زيزعتل

 ىبيرضلا ماظنلا ناكو تارمعتسملا لالغتسال اريسيت ينين

 ٠ هسفن ضرغلا اذه ةمدخل ارخسم

 نورمعتسملا فزئتسا ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ ىفو

 اريثك اوعفدف ةيداملاو ةيرشبلا ىوقلا نم ايقيرفا دراوم

 اسنرف نأ ملعت نأ كبسحو « رانلا طخ ىلا نييقيرفالا نم
 ٠ رئاؤحلا نم لئاقم 866ةهر*+٠٠ تدنج اهدحو

 تينب دقق ٠ ةيداصتقالا ةيمنتلا ءطب نم مهترلا ىلعو

 ةلماع ةقبط جيردتلاب تنوكتو « ةديدج قرطو عناصم

 ةرم لوأل اهتوص لامعلا ةقبط تعفرو 2 نييقيرفالا نم
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 ةئيدم ىف بارضا لوأب تماقف : نيرشعلا نرقلا علطم ىف
 ١141/5 ةنس ىلا عجري ركبم تفو ىف نويلاريسي نوتيرف'
 مجانم ىف لمعلا نع ىقيرفا ةثام برضأ ةنس ىفو

 ,ىفو ٠ روجألا ضيفخت ىلع اجاجتحا نيموي ةدمل ىلربمك'
 ءروهش ةعيرأر متسابارضاب ايربيل ةراحب ماق 11035 ةنس.
 .لوقح ىف ريبك بارضا ىلا لامعلا اعد ١9١١ ةنس ىفو'
 ثاكرحب لامعلا ماقو ٠ ايقيرفا بونجب ادنه ىف بهذلا“
 .ةكرح ىف لامعلا ةقبط تمهاسو رئازجلاو رصم ىف
 ميبوئج لامع اعد 193119 ةنسس ىف ٠ ىنطولا سيرحتلا
 ةئنيدم ىف رمتؤملا دقعف « مهل رمتؤم لوأ دقع ىلا ايقيرفا
 .لامع ةطبار نيوكتل ساسسألا عضوو « جريسن اهوج

 نأ نويقيرفالاو نويبروألا لامعلا ثبلي ملو + ةعانصلا

 كلامعلا نأ احضاو ادبو « مهنيب نواعتلا رصاوأ اودطو
 ٠ ةيسايسلا ةايحلا ناديم اولخد دق نييقيزرفالا-



 لآ

 تجوزلا ةيلاعلا حلا نوم ايمن ف

 دكار طاب ررلا كلا

 ايقيرفاو لوألا ةيئاعلا برحلا

 -ةيلاعلابرحلا ىف ةيقيرفالا بوعشلا رامعتسالا جز دقل
 ةيقيرفالا بوعشلا دوهج مهتلاو 3533١5 -١95١8 لوألا

 ,ىقيرفانويلم نم رثكأ دنجف 2 ةيموقلا اهتورث مهتلا امك
 .لقن مث ايناملأو ايلاطياو ايناطيربو اسنرف شويج ىف
 ٠ اهسفن ايقيرفا عوبر ضعب ىلا بزحلا ناديم

 ,نيزداق نولازي ال نويرامعتسالا ناك ةدملا كلت ىفو
 ءاهبوعش ةداراىلا رظن نود ايقيرفا ةطيرخ رييغت ةداعا ىلع
 .نم ناملألا نامرح ىلا اهئافلحو ايناملا ةميزه تدأ دقق
 معتت مل تارتعتسملا :هذسه بوكش نكلو: مهن ذا رمعتسم

 .ةيحانلا نم تارمعتسملا هذه تحيعبصأو « 0 روس

 ةبصع لبق نم ةبدتنملا لودلل ةعضاخ. ميلاقأ ةيمشرلا
 ايقيرفا ) ايناطيرب ىلع تعزو عقاولا ىف اهنكلو ., ممألا
 اسنرقو(نوريماكلاو وجوت نم ءزجو اقباس ةيناملألا ةيقرشلا
 (ىدنروأ  ادناور) اكيجلبو (نوريماكلاو وجوت' نم ءزج)

 ,( ةيبرغلا ةيبونجلا ايقيرفا ) ايقيرفا بونج داحتاو
 ش ٠ لاغتثربلاو
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 برحلا لالخ ةيقيرفالا بوعشلا لالغتسا دادزا دقو
 ,بئارضلا تعفتراو « ةرخسلا ترشتناف ٠ ىلوألا ةيملاعلا»

 دامحلا ىف ةحلسملا تاوقلاو ةطرشلا لاجر مادختسا دازو.

 6 لقالقو تاروث ١8١5١5 لالخ تيشنو ٠ تاروثلا.

 نادوسسلا قرشو ايبيلو سنوتو سشكارمو رئازجلا
 اوسستكنييقب رفالا نأن ديب ٠ ناملألل ةعباتلا تارمعتسملاو.

 , ةيرامعتسالا شويجلا ىف ةمدخلا نم ةيركسع ةربخ

 ىنس نوضغ ىف ندملا ىلا ىرقلا نم نيرجاهملا”د دهقيهادزاود
 مهضعب دالملا فلتح نم نويقدرفالا ليصتاو « ل

 فئاوطلاو نييقب رفالا نيد تالصلا تدطوت' كلذكو »2 ضعبب

 ايسورىف ةروثلا نا مث , مألا داليلاب ىمسي اميف ةيمدقتلا"

 ىف تظقبأ ىرخآلا 5 ىف ةيودملا ةيروثلا ثادحألاو.

 دض مهلاضت حاجن ىف لمألا حور نييقيرفالا سوفن
 م نيب رامعتسالا“

 ايقيرفا ىف ىموقلا روعشلا روهظ

 2«برجلا ةياهن ىف رامعتسالا ىلع طخسلا ران تلعتشا
 ٠ ااهارزوأ برحلا «تعضو ام دعب الاعتشا دادزن' تلظو“

 اولظ يتلا ضرألا نم نييقيرفالا لنيحالفلا درط نأ كلذ
 نا مئ مهيضغو مهتظيفح راثأآ الاوط اباقحأ اهنوعرزي

 ةديازتم ةضراعم تراثأ ةيرامعتسالا بئارضلا ةسايس
 نييعاطقالا نم ةريغص ةنفح ءانثتساب بعشلات اقبط ةفاك نه.



 دذك

 .تاضقانتللا ةدح تدازو ٠نييقيرفالانم رامعتسالا ءالمعو

 راجتلا نيبو تارمعتسملا ىف لمعت ىتلا تاراكتحالا نيب
 تدادزا كلذكو ٠ نيبرحلا نيب ام ةرتفلا ىف نييقيرفالا
 ,نيحالغلاوةيرامعتسالا تاطلسلا نيب تاضقانتملا ىلع ةمقنلا
 مهل بلجت ىتلا تالغلا ةعارزب اوبلاط نيذلا نييقيرفالا
 لع ةئشانلا ةيقيرفالا ةيزاوجروبلا ترصأو ٠ ريكأ احبر

 حتمي اوبلاط) ىنطولا داصتقالا ةيمنت نأشب اهيلاطم

 دادزاو (اذكهو ةيقيرفا كونب سيسأتو نييقيرفالل ضورق
 , تارمعتسملا ىف ماعلا ميلعتلا ةلاح ءوس ىلع طخسلا
 [قوقحلا ىف ةاواسملا مدعو ؛ ةيحصلا تامدخلا ةلقو

 ٠ ةيسايسلا

 .نيدلانيفقثملاو نيفظوملا اميسالو نييقيرفالا ددع دادزاو

 ةقرفأو ٠ دالبلا ةرادا ىف كارتشالا نم ديزمب اوبلاط

 ,مهنم اهبلس ىتلا قوقحلا عيمج ةدوعو , ىموكحلا زاهجلا

 اهؤامعز ةصاخبو ةيقيرفالابوعشلا تذخأو ٠ رامعتسالا

 ءاليتساب الا تالكستملا هذه لح ىلا ليبس ال نأ كردت

 .روذج تلصأتو « دالبلا ىف مكحلا ديلاقم ىلع نييقيرفالا
 ٠ ريهامجلا ناهذأ ىف ةركفلا هذه

 ةمصاق ةبرضوىربكلا ةيكارتشالا ربوتكأ ةروث تددسو

 .لامعلل ةلود لوأ زاربا ىلا تدأ ذا « ىملاعلا رامعتسالا ىلا

 .ةمولظملا ملاعلا بوعش تاآرف 0 دوحولا نيحم ىلا نحالفلاو



 مم

 : هنأو 2« ءىش لك ىلع رداقب سيل رامعتسالا نأ

 ةاسسيحلا 0 اموي بعسسيلا أذا. .

  ىلسجي نا لببيلل دبالو

 هلك رامعتسالا ماظن نأ ةيسورلا ةروثلا ترهظأ دقف
 قيرطلات دهم ىلاتلابو ؛ تويكنعلا تيبك افيعض حبصأ دق«
 ٠ تارمعتسملا ىف ةيرحلا لجأ نم حافكلل»

 تزرحأف , ابقيرفا ىف ربك رثأ سوتكأ ةروثل ناكو

 اديبأت ةيتيقوسلا ةموكحلا اهتذختا ىتلا ىلوألا تاوطخلا»
 ىلع ةروثلا تناكو « ةروثلا تاراعشلو ايسورل ابدأ.

 بونج ىف ىربكلا بارضالا هك رخو يطع ىف .نايعتسالا)

 ةيقيرفالا ةعماجلا رمتؤم داقعناو ١195148 - 5١ ى يف ايقيرفأ
 ىف ىئطولا رمتؤملا نييسلالو ١919 ٠ ةنس ىف لوألا
 ىموهاد ةروثو «١ 5 ةنس ةيناطيربلا ةيبرغلا ايقيرفا
 ,ا91؟١ ةئس ايئيك ىف جاجتحالا ةكرحو , ١9195 ةنس.
 ةروثل ىدسصص ناك ككلوأ لا «كااكادحألا نم كلذ ريغو.

 ٠ ريوتكأ

 ىربكلاربوتكأ ا ا يا كلذ ىف

 نويل نابآ ىتيفوسلا بعسشلا نأ فرتع نأ انيلع
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 ةروثلا تههتنا نا امو « ةيرحلا ىلا قيرطلا تارمعتسملا
 ةفاكل اهدييأت نم ديزت ةيتيفوسلا ايمسور تذخأ ىتح
 ٠ ىئطولا اهررحت ليبس ىف ةحفاكملا ممألا

 ١9595١ , (سيراب) 65 ةيقب رفالا ةعماجلا رمتؤم نا

 91١:؟ا/ , ( ندنلو هنوبشل ا ١9795 + (لسكوربو ندنل)
 روتكد حجارتقا ىلع ءاني هدقعو هميظنت مك ىنلا (كرويوين)

 ايسايس ايقيرفا ظاقيا ىف ريبك نأش هل ناك اوب ىد ميلو
 ىأرلاب لاصتالا ىلع اهتدعاسمو « ةيمدقتلا اهاوق ديسحوتو

 لوألا رمتؤملا ىف نوعمتجملا بلاط دقو + ىملاعلا ماعلا
 زوفلا نأ حيحص ٠ نييقيرفالل ةيسايسلا قوقحلا ةفاكب
 نكلو , اديعم المأ وديني .ناك مايألا كلت ىف قوقحلا هذهب

 اهفالتخا ىلع ةيقيرفالا دالبلا ىلثمم تنكم تارمتؤملا هذه

 اوثحبيو مهدالب ىف عضولا اوشقانيو اوعمتجي نأ نم
 بجي خيراتلل افاصناو ٠ رامعتسالا ةحفاكم ىف مهتابجاو

 ءافيعض ناك تارمتؤملا هذه ىف ليثمتلا نأ هونن نأ انيلع

 ةبلطلا نم ةيقيرفالا بوعشلل نيلثمملا مظعم ناك ذا

 نيرجاهملا نمو ةدحملا تايالولا وأ ابروأ ىف نييقيرفالا

 مل ىنطولا ريرحتلا ةكرح نأ رخآ بيسو « نييقيرفالا
 ةينطولا تاملثنم اف « ىيعشلا ىوتسملا ىلا تلصو دق نكن“.

 ٠لالقتسالا ال حالصالاب ةبلاطملا ىلع ترصنقا ايقيرفا ىف

 تاوئسلا كلت ىف ةيقيرفالا ةعماجلا ةكرح ناف كلذ عمو:



 ١م

 .تالكشم ىلا ملاعلا راظنأ تفل وهو الأ ماه رودب تماق

 ,نع تضخمت ةكرحلا هذه نأ كلذ ىلا فاضي ٠ ايقيرفا

 ,وموجو اموركن ىماوك لاثمأ نييقيرفالا ءامعزلا دلوم
 نماضتلا حور تززع تارمثؤملا نأو « ىويكيزإاو اتاينيك

 ىقيرفالا ٠

 ىف جيردتلاب ريست ىنطولا ريرحتلا ةكرح تذغأو
 ةيسايسلاتامظنملا ترهظف ,٠ قيقدلا مكحملا ميظنتلا قيرط

 هتاتمب لب تارشعب نودعي عابتأ اهضعبا نأك ىتلا ىلوألا
 : ايئيك ىف ثدح ام كلذل الثم ذخ ٠ .فولألا

 ةينوي 55 ىف ىتيروجاد ىف لفاح ىبعش عامتجا دقع
 .تناك ىتلا ةاتفلا ويوكيك ةيعمج ءاشنا نع ضخمت ؛,

 اهيلع قلطأ مث ٠ ايقيرفا ىف ةريبك ةيسايس ةمظنم لوأ
 ءوكوتىراه ةسائرب ةيقرشلا ايقيرفا ةيعجج مسا دعب اميف
 عمو ٠ نييئطولا ناكسلا قوقح ةيعمجلا هذه تديأ دقو

 ىملسلا حاسفكلا قاطن زواجتت مل ةيعمجلا هذه نأ

 سرام ىف اهئامعز ىلع اوضبق نيرمعتسملا ناف « ةياعدلاو

 ةرهاظمب اوماق نيذلا نييقيرفالا ىلع رانلا اوقلطأو ,9١؟5

 عمو * ىحرجعملاو ىلتقلا نم تارشعلا طقسف «. جاجتحا

 ةمظنم ١550 ةنس ىف ىسايسلا حرسملا ىلع .ترهظ كلذ

 ناكو ٠ ةيزكرملا ويوكيك ةيعمح ىعدت ةديدج ةيسايس
 ةيعمجلا هذه تلظو ٠+ اهئامعز زربأ نم انايشيك وموج



 ملى

 ماكحألا نويرامعتسالا نلعأ نيح ١95٠ ةنس ىتح ةمئاق

 ٠ العف اهولح لب اهطاشن اورظحو برحلا مايأ ةيفرعلا
 ةمواقم نوقالي اوذخأ نيرمعتسملا نأ ىلع لدي اذهو

 * دحاو تقو ىف ةمظنمو هديازتم

 تاكرح ترهظ نيتيملاعلا نيبرحلا نيب ام ةرتفلا ىفو
 ناكو *+ةيقيرفالابوعشلا طخس نع كلذك تربعف ةينيد

 ناك امك 2, رامعتسالا ضهاني تاكرحلا هذه نم ريثك

 اهنم ٠ لالقتسالاب ةيقيرفالا سئانكلا عثمت ىلا فدهي

 بوسلنج ىف اميجيحم خونيا ةماعزب ةيليئارسالا ةكرحلا
 اسيل اناوم ةماعزب ةكرحو ١95١( ىف اميسال) ايقيرفا

 , هيجنابيكلا ةكرحلاو (؟؟950١91) ايسيدور لامش ىف

 ىكيجلبلا وغنوكلا ىف الاو اتيكو ءادوسلا ةثعبلا ةكرحو

 ةكرحو (نيرشعلا نرقلانم سماخلاو ثلاثلا نيدقعلا ىف)
 *نوريماكلا ىف ةيقيرفا ةينادمعم ةسينك ءاسنا ىلا وعدت
 كلذدبو ٠ ايعش ادسأت ىقلي تاكرحلا هذه ضعب ناكو

 دسأتلا اذه ناكو ٠ نيرامعتسالا ىلا ةبوق تابرض تددس

 *ةصاخ ةفصب ةريغصلا ةيزاوجروبلاو نيحالفلا بناج نم

 ةلماعلا ةقبطلا ةكرح ومن

 لجأ نم حجافكلا ىف ريبك رودب ةلماعلا ةقبطلا تماق
 امئاد اهجوم اهطاسشن ناكو « ايقيرفا ىف ىنطولا ررحتلا-

 بذج ىلع طاشنلا اذه دعاسو « نيرمعتسملا ةأوانم ىلا



 هلي

 . حافكلا اذه يف كارتشالا ىلا ناكسلا نم ةريبك فئثاوط
 .لالذاو باهرالاو داهطضالا بورض ةفاك لامعلا مواق دقو
 ٠ ةيدطولاو ةيصخشلا ةماركلا'

 .ددع دازو ةدرطم ةروصب ةلماعلا ةقبطلا طاشن دادزاو

 .لامعلا تاباقن تاأشنو . طاشنلا اذهد نيمئاقلا لامعلا

 ىفو ٠ جافكلا اذه لالش ىف ةيسايسلا لامعلا .تامظنمو

 ,ىف بارضاب ةيديدحلا ككسلا لامع ماق ١519 ةنسس

 .لامع اميسس الو لامعلا مظن 5 ١91١9 ىفو . نويلاريس

 ,ىف تابارضالا نم ةلسلس ةيديدحلا ككسلاو ءىناوملا

 ٠ ايقيرفا بودنج

 ,ىفو « بارضالا ايريجين لامع نلعأ ١9551 ةنس ىفو
 .ىتلا ةكرحلا ىف لاعف رودب اينيك لامع ماق 56-0
 .ككسلالامع ماق ١9585 ىفو « ةأتفلا ويوكيك ةيعجج اهدوقت
 ةلئسس ىفو ؛ لمعلا نع بارضالاب ايريجين ىف ةيديدحلا

 ةيقيرفا ميلاقأ نم اريثك تمع ىتلا ةروثلا تلعتشا
 .ليفازارب ىديدحلا طخلا ةانب نيب ةيسنرفلا ةيئاوتسالا
 رامعتسالل ةئوانم ةيوق ةكرح تأشنو ٠ راون د تناوب

 ,نيذلا ءىناوملا لامع اهيلا اعد ١558 ٠ ىف الوجنأ ىف
 ١919 ىف ةراحبلا ماق ايممغ ىفو + اماع ابارضا اومظن
 نيرشع ةدمل ماع بارضا هديأ اموي 1؟ رمتسا بارضاب
 لحاس ىف بارضاب مجانملا لامع ماق ١ ىفو 6 امويب



 مه

 تلشو ٠*.ماوعأ ةسمخ دعب ايسيدور لامش ىف مث جاعلا»
 ةنس ىف اجناتو ةسينم ىف ةايحلا ةماعلا تابارضالا»

 تاكرحلا هذه ىظعم قحس نويرامعتسالا ماق دقو

 ىفف « نايحألا ضعب ىف حاجنلاب للكت لامعلا حافك نكلو.
 لامعلا روجأ عفرت نأ تاطلسلا ترطضا  الثم  ايبمغ
 ٠ لامعلا تاباقن نيوكتو بارضالا ىف مهقحب فرتعنو

 لامعلا ةكرح نأ ماع هجوب لوقلنا نكمي هنأ لع

 ء ميظنتلا ةلحرم ىف تناك نيئسلا كلت ىف نييقيرفالا
 ةرطيس ىلا ةمساح تابرض ددسي مل اهحاجن ناف كلذلو.

 ٠ ةيبنجألا تاراكتحالاو نيرمعتسملا

 دالملا مظعم ىف ةيلامعلا تامظنمأا طاشن رظح دقو

 ام اذاو ٠ نيتيملاعلا نيبرحلا نيب ام ةرتفلا ىف ةيقيرفالا

 اهدوجوب قأ لامعلا تاباقن مايقب تاطلسلا تحمس.

 ءايبمغ ؛ بهذلا لحاس « نويلاريس) ةينوناق هبش ةروصب
 ةهبجلا دهع ىف ةيسنرفلا تارمعتسملا ىفو ايريجين
 باهرالل ةضرع تاياقنلا هذه تناك (اسن رف ىف ةيبعشلا

 ضيوقت ىلا نوعسي نورمعتسملا ناك ذا , داهيطضالاو

 تاباقن ءامعز داهطضاو « لخادلا نم ةيلامعلا تامظنملا

 ىف مهعضوو « نوجسلا ىف مهئاقلاو , مهيضر#و لامعلا
 قيرطنع مهنم ريثكلا ةلامتسا ةلواحمو , ءادوسلا ةمئاقلا
 ٠ ةوشرلا“
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 رامشتنا عنمل ةفينع تاءارجا نويرامعتسالا ذختاو

 , ايقيرفا ىف ةيعويسشلاو ةيملعلا ةيكارتسشالا ءىدابم
 .نييعويشلاو نييكارتشالا نم لوألا ليعرلا اودهطضاو
 ىتلا دالبلا ىف ةيعويشلا بازحألا تسسأتو ٠ ةوسقب
 .بزحلا سسأتف , اهدشأ لاسمعلا ةكرح اهيف تغلي

 ,ىعويسش بزح لوأ وهو  ايقيرفا بونج ىف ىعويشلا
 ,195؟9 2 ةيلوي 59 ىف سأرلا ةنيدم ىف ب ةراقلا ىف

 ,ىف ىسنرفلا ىعويشلا بزحلل ىرئازجلا عرفلا سسأتو
 بزحلا » همسا حيصأ ١99 ةنمس ىفو ؛ 195١ ةنس
 .تامظنملا تأشنو ٠ « لقتسملا ىرئازجلا ىعويسفلا

 تداعأ مث شكارمو سنون ىف تايئيرشعلا ءانثأ ةيعويسشلا
 925١و 1515: ةنس ىف ةلقتسم بازحأ لكش ىف اهميظنت

 ءاضيأ ةيعويش تامظنم رصم ىف تنوكتو ٠ ىلاوتلا ىلع

 عم بنج ىلا ابتج  نويقيرفالا نويعويشلا حفاك دقو
 .ةيرصنعلاةقرفتلا دض اديدش احافك  نييمدقتلا نييقيرفالا

 اهرطخ ىلجت ىتلا ةيشافلا ديدهت دضو نييعجرلا دضو
 ناك ذا ؛ ةيناثلا ةبملاعلا برحلا ةيشع ةصاخ ةفصن

 .هالمع كلذكو ايناببساو ايلاطياو ايناملأ ىف نويسفافلا

 , ةيشافلا ةيرصنعلا ىلا نوعدي دروفريف زارط نم ةيشافلا
 ٠ ىرشبلا سنجلا ةيهاركو

 نيبرحلا نيب ةرتفلا ىف رامعتسالل ةثوانملا تاكرحلا

 ؟"امدنع اًيقيرفا ىف تابرضلا ىوقأ نويرامعتسالا ىقلت
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 لامش بوعش تاكرح تناكو ٠لاضنلل اهرسأب ممأت يبه
 ةرتفلا ىف اميظنت اهدشأو تاكرحلا ىوقأ ىه ايقيرفا
 ٠ نيبرحلا نيب.

 تحت رصم عضو ١9١4 ةنس ىف ارتلجنا تنلعأ دقو
 ةيملاعلا هبرحلا بوشن رثأ ىلع « ةيناطيربلا ةيامحلا
 ةماهلا زكارملا ىلع زيلجنالا نورمعتسملا ىلوتساو « لوألا.
 بوشن دعبو ٠ بعشلا طخس كلذي اوراثأف دالبلا ىف.
 ىلا روطتي رصم ىف طخسلا دْخأ ايسور ىف رب وتكأ ةرول“

 سرام ىفو ٠ ماتلا لالقتسالاب بلاطي بعشلا ماقف + ةروث'

 تارهاظم تماقف ءنييرصملا روعش زيلجنالا نفتستا 5
 رانلا دونجلاو ةطرشلا قلطأو ٠« ةرهاقلا ىف تابارضاو.

 عيمج ىف ةروثلا لاعتشاب اريذن كلذ ناكف بعسشلا ىلع
 ندملا ىضعب ىف ةينطو ناجل تلكشتف ٠ داليلا ءاحنأ
 كارتشانكلو «نايعلل ارهاظ ةروثلا حاجن أدب و «ميلاقألاو-

 تضفرف ةيرصملا ةيزاوجروبلا فاخأ نيحالفلاو لامعلا
 نيرمعتسملا مامأ ةصرفلا حانأ امم ء حلسملا ءافكلا دوقن' نأ

 ىف اولوتساف :؛ داضم موجهب مايقلاو مهتاوق ميظنت ةداعال“

 نكلو 2 ةيسيئرلا ةروثلا زكارم ىلع ١5119 ليربأ لئاوأ
 ٠ ةليوط ةدم ةقرفتم ءاحنأ ىف رمتسا لاتقلا

 دقعل لبيد رصملا عم تاضوافم ئف نورمعتسملا لخدو 1
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 ايمسر رصم ةدايسسب فرتعت ةيرصم ةيزيلجنا ةدهاعم
 . رصم ىف ارتلجنال « ةصاخ اقوقح » نمضت اهنكلو

 ,لالقتسالاب بعشلا ةيلاطمل ٠, تقفخأتاضوافملا هذه نأ ديب

 .تروطت ام ناعرسو « رامعتسالا دض ةديدج ةلمح تماقو
 .نيرهاظتملل ةيناطيربلا تاوقلا تدصتف « ىرخأ ةروث ىلا

 مويلاىفو 195١ ريمسيد 7١ ىف اطنطو ةيردنكسالا ىف
 نيح ىف ىربكلا ندملا عيمح بارضالا مع ةرشابم ىلاثلا
 دامحا نم نيلجنالا نكمتو ٠ اهضعب ىف لاتقلا بشن

 .ةيناطيربلا تاوقلا تناكو ء عوبسأ لالخ ىف ةروثلا
 ٠ تابابدلاو تارئاطلا اهديؤت

 ,نلعأف ء رطخلاب افوفحم لظ ارتلجنا نكرم نأ ديب
 .نزنيلجنالا رطضاو ةيزيلجنالا عئاضبلا ةعطاقم بعتشلا

 ةروثلا قحس نم مغرلا ىلع رصم لالقتساب فارتعالا ىلا

 ةيامحلا ايناطيرب تنغغلا 3١؟؟ ةنس رياربف ؟8 ىفو

 ٠ ايمسر رصم لالقتساب تفرتعاو

 ,مهزكرمزع ىلختلل ةين ةيلأ مهيدل نكت مل زيلجنالا نكلو
 ريسغ ةدهاعم ضرفل مهتالواحم تحجن اريخأو ٠ رصم ىف
 ”اقوقح» مهل نمضت 51 هيلوي ؟١5 ىف رصم ىلع ةئفاكتم

 :ةدهاعملا تحمسو ٠ ندنل ىف اهيلع عيقوتلا متو « ةصاخ
 .ىرخألا عقاوملا نذعبو سيوسلا ةانق لالتحاب ارتلجنال

 ٠ةيجراخلا رصم ةسايس ىلع نيلجنالا فرشأو « رصم ىف
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 ,ماق ىذلا حافكلا فادهأ مهأ نم ةدهاعملا هذه ءاغلا ناكو

 ,ريرحتلاةكرح تعضو نيتيملاعلا نيبرحلانيب ةرتفلاىفو
 2 ةرم نم رثكأ جرح زكرم ىف نييرامعتسالا ىئنطولا
 حاضياو ٠ برغملا ىف فيرلا ةيروهج كلذل لثم ريخو
 ١9115 ةنس ىف كارم ىلع اهتيامح تنلعأ اسنرف نإ كلذ

 عمو ٠ دالبلا هذه نم اءزج اهيلا تمض اينابسسا نكلو
 ءزجلا لالتحا الا اعيطتست مل اينابمساو اسنرف ناف كلذ

 اهادبأ ىتلا ةمواقملا لضفب كلذو دالبلا نم ىلبجلا ريغ

 ,ىفو ٠ ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةيسشع ىقشكارملا بعمضشأا
 .نويرامعتسالاعطتسي ملولالتحالا ةقطنم تقاضبرحلاءانثأ
 ,سكارم ىف ديدج نم اوعسوتي نأنوينابسالاونويسن ٌرفلا
 ٠ برحل, دعب الا

 .فيرلا ميلقاب ةصاخ ةفصب نومتهي نابسسالا ناكو
 .كلذىلا اولسرأف , قدأ ةرابعب ةيندعملا هتورثب وأ ىلبحلا

 .لئابق نكلو لتاقم ١٠ر٠٠٠ نم فلأتي اشيج ميلقالا
 ةيلوب ىف هلمش تتتشف شيجلا اذه ىلع تضقنا ربربلا

 دفيرلا ةيروهمج نالعا ىلا رصنلا اذه ىدأن ١+,

 امشيجكلاذ دعب ربربلا رحد مث ٠ ميركلا دبع ريمألا ةسايرب
 ,رئاس اوررحو « لتاقم ١٠٠ر٠٠٠ نم فلأتي اينابسا
 تاراصتنا تناكو ٠ شكا رم نم « ةيئايسسمالا » ةقطنملا
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 لامش ىف ىنطولا ريرحتلا ةكرحل ايوق ١زفاح فيرلا»
 ٠ ةيسنرفلا ثاحوتفلا تدده امك ايقيرفا

 مهثافلح ةدجن ىلا نويسنرفلا نويرامعتسالا ردابو .

 ىف ةميزهلاب تينم ةيسنرفلا تاوقلا نكلو ٠ نابسالا»
 ةيسن رفلا دعاوقلاب ربربلا قدحأو 94١؟0 ةينوب وياه.

 - ةيسين رلا
 ,ىركسع فلح دقعملا نايسالاو سيسن رفلا عفد اذهو

 نم فلأتي اشيج ١550 ةيلوي ىف نويسنرفلا زهجف»
 احلسم شيحجلا ناكو « ربربلا ةزجانمل لتاقم ١٠5ر*٠٠+
 . , تابابدو ةليقث ةيعفدمو تارئاط نم ةحلسألا ثدحأي.
 ةياهن ىفو ٠ لحاسلا ىنابسالا ىسنرفلا لوطسألا رصاحو.

 2, ربربلا طوطخ ةيسنرفلا تاوقلا تقرتخا سطسغأ
 لصاوو ةينئابسالا تاوقلاب ةيسنرفلا تاوقلا تلصتاو.

 ملستسي ملو ىرخأ روهش ةعست لسابلا مهحافك ربربلا
 رش ةسفنل ودعلا مقتناو ١9955 وبيام ىف الا ميركلا كيلعت

 ٠985 ةنس ىتح ةرمتسم ةيبرحلا تايلمعلا تلظو ماقتنا

 ىفو « ةيلخادلاو ىطسولاو ىربكلا سلطأ لابج ىف

 ٠ ةيقرشلا ةيبونجلا سشكارم باضع
 ةقربو سلبارط ىلع ايلاطيا تلوتسا ١915 ةنس ىفو

 ايلاطيا ىلع قشأ ناك ايبيل حتف نكلو ايكرت ةبراح دعب.
 هجاو ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ ىفو « ايكرت ةميزه نمع



 ا

 :(ورطضاف ايبيل ىف رامعتسالا دض ةيوق ةكرح نويلاطيالا
 .ندم عبرأ ىف اهزيكرتو دالبلا لخاد نم مهتاوق بحس ىلا
 .فارتعالاىلابرحلا دعب ايلاطيا ترطضاو ؛ طقف ةيلحاس
 .نويرامعتسالا نظو ٠ ايبيل لخاد ىف نييعاطقالا ةطلس
 .فرصت فوس فارتعالا اذهب تضق ىتلا تادهاعملا نأ

 ,نويلاطيالا دجي كلذبو رذحلاو ةظقيلا ةاعارم نع .نييبيللا
 .ةنس برحلا اوددجف 2 ةيركسعلا تاوقلا بلجل ةصرف

 رشع برحأا ترمتساو مهتادهعت عميمح اوسأنتو 5

 .. دالبلاناكيسمصن نم برقيام اهئانثأ ىف كله تاونس

 .: ىلاطيالا جاتلا ىلا ايبيل ايلاطيا تمض ١955 ةنس ىفو

 ,لع ىلوتسا ىتح طوشلا رخآ ىلا رامعتسالا راسو

 تعقوف 2 ايقيرفا ىف ةلقتسملا ةيقيرفالا لودلا رخآ

 ,ناكو ,ء ١958 ةنس ةيلاطيالا ةيشافلل ةسيرف ةسشبحلا

 ةشبحلات دبأ ىتلا ةديحولا ةلودلا وه ىتيفوسلا داحتالا

 ىناودعلا لمعلا اذه راكنتساب بلاطف 2 ممألا ةيصع ىف

 نيرامعتسالا نكلو ٠ ىدثعملا ىلع ةمراص تابوقع ضرفو

 :ايناملاو اسئرفو ارتلجناو ةدحتملا تايالولا لاجر نم

 ..تلوثرسا ١955 ويام ىفو ٠ ىلاطيالا ناودعلا اوعجش

 هببعسشلا ةميزه نع تزجع اهنكلو ةشبحلا ىلع ايلاطيا
 ٠ حلسملا حافكلا لصاو ىذلا

 هيوعسشلا حافك نم مغرلا ىلع هنأ حضتي كلذ نمو



 وك

 ةيملاعلابرحلا ةيشع ايقيرفا ىف قبب مل ةلسايلا ةيقيرفالا»
 ايهلالقتساب انظفتحا  ايربيلو رصم -نيتلودىوس ةيناثلا.
 لك ةدمتعم رصم تلعج 1985 ةدهاعم نكلو ٠ ىمسرلا
 عقاولاىف نكت مل ايربيل نأ نيح ىف ايناطيرب ىلع دامتعالا
 هيدا كارالوال 1: تتسم هينا ىونج

 ؟ 1919-0 ايقيرفا ىف ىرامعتسالا لالغتسالا

 9 ىنطولا ريف ردعتلا ةكرح نويرامعتسالا أوان ل

 لاجرو مهتاوقب اوناعتسا دقل ! ءىش لك لبق ةوقلاب
 عاطقالا لاجرو ةيرامعتسالا مهتراداو ةطرشلاو ةمردنجلا
 فالتحخا نم مغرلا ىللعو ٠ مهو رهاظ نيدذلالئابقلا ءاسؤرو»

 ىتلا ةيرامعتسالا مظنلا ناف ةرادالاو مكحلا بيلاسأ

 لاغتربلاو ايلاطياو اكيجليو اسنرفو ايناطيرب اهتماقأ
 ,تارمعتسملا نم حابرألا ىصقأ صاصتما ىلا فدهت تناك
 ىتلا ةيسايسلاو ةيجيتارتسالا ايازملا ىلع لوصحلاو»

 ةيرامعتسالالودلا نم أاهيسفانم دض حافكلا ىف اهدعاست"

 ىرخألا'

 ىف اسنرفو ايناطيرب اهتعبتا ىتلا ةسايسلا الثم ذخ
 ريغ مكحلا ماظن ىلع ايناطيرب تراس دقل ٠ ايقيرفا برغ.
 مكحلاو ةرادالا مظن ىلع تقبأ ىرخأ ةراسبو ٠ رشابللا

 تلعف امك ) نييقيرفالا كولملا تحنمف « ةميدقلا ةيلئابقلا'
 تامسس نم ايحراش ارهظم (ىدنروبو ادناور ىف اكيجلب»



./ 

 *ةيناّزيللاو ةطرشلاو مكاحملاو «ىرادالا زاهجلا ل تم ةلودلا

 عئانص ىوس كولملا ءالؤم نكي ملف عقاولا ىف امأ
 اوصع ام اذاو , نييرامعتسالا رماوأ نوذفني نييناطيربلل

 ى: نجسلا وأ ىفنلا وأ لزعلا وأ ماقتنالاب !اودده مهرماوأ

 ةرادالا تاقفن ضيفخت نم ايناطيرب ماظنلا اذه نكم دقو

 «تارمعتسملا بوعش دابعتسا ىلع اهدعابسو ةيرامعتسالا

 اهل حمس ىتاذلا مكحلا رهظمب ظفتحت اهلعج ذا هنآل

 + مهسفن أ نييقيرفالا ىديأب نايصعلاو درمتلا ىلع ءاضقلاب

 ىف رشابملا يكحلا ماظن ىلع اوراس دقف نويسنرفلا امأ .
 ةوقب تارمعتسملا اوحتف مهنأ كلذ ةلعو ايقيرفا برغ

 .عيمج اودابأو 2 ميدقلا مكحلا زاهج ىلع اوضقف « حالسلا

 نويسسنرفلا عبتاو ٠ ابيرفت ايلعلا ةيعاطقالا ةقبطلا
 مهتكلو نييلحملا ناكسلاو نييسن رفلا نيب ةقرفتلا ةسايس

 مهيبناج ىلا ةفقثملاو ةينغلا ةقبطلا ةلامحسا ىف ةبقعر

 نم ةنيعم ةفئاطل حمس ١51١7 ةئنس انوناق ١اوردصأ

 ىفو * ةيسنرفلا ةيوعرلا قوقح اوبستكي نأ نييقيرفالا
 نيسنجتملا ءالؤه ددع لصو ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةياهن

 صخش ؟ ةرككا/ ىلا ايقب ةر رفا ب رغ ف ةيسن رفلا ةيسنحلاب

 « راكد ) لاغنسلا ىف تانوموك عبرأ ىف ؟؟را/١١ مهنم
 اذه عمفترا ١97553 ىفو ( هيروج ٠ كسفور ء ىول تيبس

 « اهريغ ىف 5ر7١ ىلاو لاغنسلا ىف !/8رالالا“ ىلا ددعلا



 2ك

 .بصانملا ىف .نييقيرفالا نه اريثك نويسن رفلا- مدختساو
 ٠نييلحملا ءاسؤرلا اومدختسا ام اريثكو ةريغصلا ةيرادإلا

 ,رهظملاىف افلتخا ناو رهوجلا ىف ناقفتي ناماظنلا ناذه
 مكحلا ميعدت وه ادحاو اضرغ. نامدخي امهنأ كلذ

 ٠ ىرامعتسالا

 .ثامرح ىلا نويرامعتسالا دمع ضرغلا اذهل اقيقحتو :
 اولعجف 2« ةيسايسلا قؤقحلا ةفاك نم تا يعتشملا :بوعتش
 ستارمعتسملاىف ةيرادالا ةطلسلاو ايلعلا ةيعيرشتلا ةطلسلا
 مهنيعت نيذلا نييصوصخلا باؤنلا وأ ماكحلا :ىدنأ نئف
 ةيملاعلا برحلا ةياهن ىتحو ٠ ةمصاعلا ىف  ةموكتلا

 نم ليلق ىوسس ةيباينلا مظنلاب عمتمتي مل ةيئافلا
 ' 5 تارمعتدسألا

 ةيملاعلا برحلا بوشن ىتح اريثك نورمعتسملا متهي عملو |
 امك ايقيرفا ىف اهنع فشكلاو نداعملا لالغتساب ةيناثلا
 ىلاهالا دوهج اولغتسي نأ اورثآ ذا « الثم ايسآ ىف اومتحا
 ,ىنكسل احلاص خانملا ناك امثيحو ٠ نيحالفلا نم نييقي رفالا

 كمع القم ايقيرفا قرش ىف لاحلا وه امك نيب روألا

 ةناكسلا نم ةمحر الب ئضارألا بلس ىلا نويرامعتسالا
 ةنف رسثكا ىلع ايناطيرب تلوتسا اينيك ىفف ٠ , نييلحلاا

 ىنتلا ةدملا لالخ ىضارألا دوجأ نم نادف مر***ر٠**
 ,ناكسلاتدرطف 4 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا .بوشن ىلا تدتما
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 ٠ ءاضيبلا ةبضهلاب ىمسي ام تأشنأو نييلحملا
 قرش ىف ةعقاولا دالبلا لالغتساىف نويلامسأرلا ذخلأو

 داوملل رداصم ىلا اهولوحف « ةمحر الو ةقفش الئب ايقيرفاأ
 نم اهوعرزي مل تالغ ةعارز ىلع ناكسلا اومغرأو « ماخلا,

 نيطقلاو ىاسشلاو ىنادوسلا لوفلاو نبلا لثم لبق
 اينيك ىلاهأ اومغرأو ٠ اهريغو طاطملا تاتاينو لاسيسلاو,

 ةديدج نكامأ ىف ةماقالا ىلع  انركذ نأ قيسس امك
 مدختسا ادنغوأ ىفو * ةريبك عرازم ىلا مهيضارأ اولوحو

 ناكسلاماغرال ىرادالاو ىداصتقالا طغضلا نويرامعتسالا:

 ٠ سراخلا ىلا اهريدصت دصقب ليصاحملا فلتخح ةعارز ىلعأ

 ل ل ل ا ىفوي
 ريدصتلل ىعارزلا جاتنالا

 ةيملاعلابرحلا ىتح ايقيرفا ىف ةيعيبطلا هورثلا تلظو
 عاونأ ضعبو ةقرفتملا ميلاقألا نضعب ءانثتساب  ةيناثلا

 نأ نود ءاطغلا اهنع فشكي مل ةرومطم س ماخلا داولا

 نم كلذ ىلع لدأ سيلو .* اليلق الا اهتيمنتب دحأ متهي
 طسااوأ ىتح ايقيرفا نأ ىهو هدحاولا ةقيقحلا كلئت

 , ملاعلا ناكس نم /8 مضت تناك امدنع تاينيثالثلا
 جتنت مل ةيضرألا ةركلا ةحاسم نم 5١/ اهتحاسم غلبتو
 ٠ ملاعلا ىف ماخلا داوملا نم “را ىوص

 ةيعبتلا ميعدتو لالغتسا ىلإ نويرامعتسالا ىعس دقو .
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 حاو لوصحم جاتنا ىلع اهورصقف مهتارمعتسمل ةيداصتقالا

 نداعملا ريدصت ريسيت ىف اساسأ لاملا سأر اومدختساو

 نم ةيرادملا قطانملا تالغ كلذكو ةيعارزلا ماخلا داوملاو

 زكارملا عيمج ىلع ىبنجألا لاملا ىسأر ىلوتساو + ايقيرفا

 ٠ ةلمعلاو بهذلا زونك عيجج ىف مكحتو ةيسيئرلا
 ءاقبالا ساسأ ىلع تارمعتسملا ىف « ةيمنتلا » تراسو

 سوفن ىف سصقنلا بكرم ثيو «2 ةيمألاو فلختلا ىلع

 سندجلا ةداسعو . ردقلل مالستساالاو ٠ نيسقيرفالا

 ٠ ضيبألا

 ةيسايبس كلذ مهنكمأأ امثبح - 7-5 هيتاو

 لئابقلان يب ءاضغبلاو هوادعلا حور اوراثأق « دست قرف »
 ٠ ةفلتخلا تالالسلاو

 ةدح ةدايز نيتيملاعلا نيبرحلا نيب ةرتفلا تدهش دقلو
 ,ةهج نم رامعتسالاو ةيلايربمالا نيب تاضتقانتملا

 ىئطولا روعشلاف ٠ ىرخأ ةهج نم ةيقيرفالا بوعشلاو
 .تمسضناو ةرفطلا قيرطب امن ةيقيرفالا بوعشلا نيب

 تاقيطلاربكأ مهو  نيحالفلا نم ةريبك فئاوط جيردتلاب
 مهتعبتو « رامعتسالا دض لاضنلا ىلا  ايقيرفا ىف اددع
 ةضعانلا ةينطولا ةيزاوجروبلاو ةريغصلا ةيزاوجروبلا
 ةرثك اهنكلو ددعلا ةريغص كاذ ذا تناك ىتلا ةقبطلا مث
 .*لتئيجلا لاجرو نييقيرفالا نيفقثملا ةقبط ىهو الآ طاشنلا
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 .سيجلا لاجرو نوفقثملاو ةينطولا ةيزاوجروبلا تناكو

 نم ريثك يف ىنطولا نيرحتلا ةكرح نودوقي نيذلا مه
 كلذك نينسلا كلت ىف لامعلا ةقبط تكراشو تالاحلا

 ٠ ىنطولا ريرحتلا لجأ نم ماعلا لاضنلا ىف
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 لسسيؤ ةِصرِفْلا عسل عامل

 كيفلف لال ولا ةاود ىردلا

 : ايقيرفاو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 ةيملاعلا برحلا ىف ةيقيرفالا لودلا عيمج تكرتشا دقل

 ٠ هوجولا نم هجوب ةيناثلا

 ةيبرحلا دراوملل اريبك اردصم ايقيرفا تناكو

 اهنكلو , 1١915 0 191١8 ىف لاحلا ناك امك ةيئاذغلاو

 رودب تماق لوألا ةيملاعلا برحلاىف لاحلا سكع ىلع

 ةدع كرتشاف « ةيرشبلا ىوقلاب ءافلحلا دادما ىف ربكأ

 اهيف اوطرخناو ةحلسملا تاوقلا ىف نييقيرفالا نم نييالم

 احرسم تحبصأف ةيقيرفالا ىضارألا تداعو , نيلئاقم الاجر.

 ٠ ةيبرحلا تايلمعللا

 اهتمدق ىتلا ةيئاذغلاو ةيبرحلا تاوملا تدعاس دقو
 , ةيشافلا لودلاىلع راصتنالا زارحا ىف ةيقيرفالا لودلا



 لفت

 ىف ساملا نم /9ا/ر8 ايقيرفا تجتنأ ١99/8 ةنس ىفف
 ر/ءالرح ,تلابوكلانم /ا/5 ,٠ بهذلانم ز/4هره « ملاعلا
 , مويدنفلا نم /55 را ء موركلا نم ز/٠5 « نينغنملا نم
 )١( ٠ ريدصقلا نم />5رده + ساحنلا نم /؟١را؟

 ايقيرفانم ةمدقملا ةيئاذغلاو ةيبرحلا داوملا تداع دقلو

 ايناطيرب تلصح ذا ةصاخ. ايناطيرب ىلع ةريبك ةدئافب

 نم رثكأ ىلع برحلا ءانثأ ىف ةيقيرفالا اهتارمعتسم نم
 امم /817 نم برقي امو تيسكوبلا نم اهمزلي امم 24
 ' ماخلا ديدحلا نم اهمزلي امم ز/١6 وحنو طاطملا نم اهمزلي
 «مارفلو ذالوف) نيتسجنتلا نم اهمزلي امم زباله نم رثكأو
 نم ىروبسلاس درول فرتعا دقو ٠ ريثك نم ليلق اذهو
 ناك دقل » : الئاق دعب اميف نيزرابلا تارمعتسملا لاجر

 ةيساسألاداوملاوةيقيرفالا ةيرامعتسالا انتيروطاريما دوجو

 وه هدحو كلذ ناك ٠٠٠ اهنم ايلع لوصحلا اننكمأ ىتلا

 ٠ (؟9) « ةميزهلا نم انذقنإ ىذلا

 )١( ةيلاعلا برحلا ىف ايقيرفا » تريبش ا الثانية 
 ؟60 ص ةسفن ردصملا (؟)



 ل

 , هرحلا اسنرفل ه» ةيسيئرلا هدعاقلا ايقيزفا تناكو

 داوملل ارييك اماميتعا ةدحتملا تايالولا تلوأ كلدذكو

 0 ٠ ىكيجلبلا وغنوكلا نم موينارويلا اميسال ةيقيرفالا
 بهذلل اردصم تارمعتسملا تناك كلذ نع الضفو

 ايناطيربل ةريبك ةيمهأ اذ اذه ناكو ةيبنجألا ةلمعلاو

 ةئجاللا اكيجلب ةموكح نأ كلذ لاثم ٠ اكيجلبو اسنرفو
 نم اهتقلت ىتلا ةلمعلاب اهتاقفن نم 285 تطغ
 )١( ٠ « وغنوكلا

 ةكرج دجت مل فيص ىف اسنرف تمزع نأ دعبو

 ض١ لئاوأ ىفو * ايقيرفا الا اهل أجلم ةرحلا اسنرف
 :نوريماكلاو ةيمسن رفلا ةيئاوتسالا ايقيرفا وئايس تفرتعا

 ”ربمفول " ىفو * ىنطولا ريرحتلل ةيسنرفلا ةنجللاب
 ”ةيب رغلا ايقيرفال ماعلا مكاحلا نوسشسوب لسرأ 2٠

 'هلأ اهيف هربخي ناتب لارتجلل ةيرس ةلاسر ةيسنرفلا
 ' ةيزانلا ايناملأ نوهركي ىلاهألا نأل هرماوأ ذيفنت عيطتسي ال“
 ىف ىعويشلا بزحلا هجو ١95515 رباريف ىفو ٠ اهءافلحو

 .,ىف ام لك لدبي نأ هيف هدشاني بعشلا ىلا ءادن رئازجلا

 .ةيلامسشلا ايقيرفا دراوم مادختسا نود ةلوليحملا هعسو

 ماعلا سفن نه ريمتبس ىفو * ةيزانلا اينالأ ةحلصم ىف
 ٠ ىشيف ةموكحو ىزانلا براحي نأ بعشلاب باها

 )١( » زرجنتس ج ملقب « ؟ اكيجلب وغنوكلا فلك مك ,
 ص م, 5١ها/ لسكورب ٠١
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 بوعشلاى ف ةيمدقتلا ىوقلا.عيمح ةيشافلا دض حافكلا دحو
 ,16 ىفو ٠ ىسايسلا اهيعو ةيمنت ىلع دعاسو ةيقيرفالا
 سئوتو رئازجلا ىف ةيعويسلابازحآلات دقع ١545 وبام
 بوعش ةئبعتب ارارق ردصأ اكرتشم ارمتؤم سكارمو
 ٠ ةيشافلا ميطحت ليبس ىف لاضنلل برغملا

 ةيركسعلا تادحولا ماها ملعي ناسنا لكو
 ةيقيرفالا ضرألا ىوف راد ىذلا لاشقلا ىف ةيقيرفالا

 ذالب يف ةيبرح تايلمع ايقيرفا ىف تراد دقف ٠ ةرشابم
 ,ىف 1914٠ ةنس لاتقلا ادب .ايقيرفا لامش ىفف ٠ هددعتم
 لعةيلاطيالا تاوقلا تراغأ اهسفن ةنيسلانم :ويمتبسسسىفوءايبيل

 ئنازب. ىديس ىف اهتقحس ءافلحلا تاوق نكلو 2« رصم
 هتلخدو ايبيل قرش ىلا تمدقت مث « ودعلا نم رصم ترهطو
 لاشرام دليفلا دافيا ررقتو ١15١ رياربف ىف ىزاغ ىنب

 نم نييناطيربلا درطف : نييلاطيالا ةدعاسمل ليمور نيورا
 اوماق نييناطيربلا نكلو ء ١195١ ليربأ  سرام ىف ايبيل
 ةيبادجأ لصو ىتح ايبيل ىلا ودعلا در داضم موجهب

 داضم موجهب ليمور ماق 1551: ةينوب ئفو * ةيدرملاو

 ةكرعم ىف نيملعلا برق مزهنا هنكلو ء رصم ىلا لصو ىتح
 ريهطنا متو , 19517 ربمفون * ىلا ربوتكأ 57 نم ترمتسا
 ١957 لئاوأ ىف روحملا تاوق نم اهلك ايبيل

 ةيكيرمألاو ةيناطيربلا تاوقلاتلزن ١5437 ربمفون ىفو



 لايك

 ىتلا ةيبرحلا تايلمعلا تأدبو رئازجلاو سشكارم ىف
 ؛ ١955 ويام ىف هلك ايقيرفا لامشش ريرحت اهيلع بترت

 لاموصلاو ةشيحلا ىف لاتقلا راد خ١ ىفو

 ىرصم لا ىزيلجنالا نادوسلانم ءزجو ىلاطيالاو ىزيلجنالا
 نم لاتقلا اذص ءانثأ ميلاقألا هذه ترهطتو 2 اينيكو

 ٠ ةيلاطيالا تاوقلا

 لاتقلا ىف ال ريبك رودب ةيقيرفالا تاوقلا تماق دقو

 ,روأ ىف كلذك لب بسحف اهسفن ايقيرفا ىف ىزانلا دخ
 جوي ناكف 2 ويالملاو امروبو ىندآلا قرشلاو ةيبرغلا
 رتاقم ٠٠5ر٠٠٠ نيب نم ىقيرفا ىدنج ؟580رء+
 اسنرف ىف تلئاق ىتلا هرحلا اسنرف تاوق مهنم فلأتت

 اامضتلا ىف ريبك طسقب ةيقيرفألا بوعشلا تمهسأو
 ونن نأ انيلع بجيو ٠ ناملألاو نايلطلا ةازغلا دضت
 مع ىبويثالا بعشلا اهتش ىتلا ةيئطولا برحلاب'
 ٠ نييلاطيألا

 'ومجاهو قربلا طوطخو قرطلا نوينطولا برض دقق
 (هر٠٠٠ نم فلأتن ةينطو ةقرف تناكو ةيلاطيالا تادحولا:

 طقف اليم 55 وأ ٠١ دعب ىلع لمعت وسيريفج ةدايقب لقاقم
 يلع الا اولوتسي مل ةازغلا نأ عقاولاو ٠ ابابأ سيدأ نم.
 ٠ ١ ةيديدحلا ككسلاو « ةريبكلا ندلا

 ربكألا لضفلا مجري ايقيرفا ىف ءافلحلا راصتنا ناكو



 ا/ ١١

 تاكرح ديق ىذلا لسابلا ىتيفوسلا بعشلا حافك ىلا هيف
 نا مث ,2 ةيناملآلاو ةيلاطيالا تاوقلا نم ىسيئرلا ءزجلا

 ةحلسملا تاوقلا اهتزرحأ ىتلا ىربكلا تاراصتنالا

 ريصم تررقو « نيدتعملا ىزانلا ةميزه تلفك ةيتيفوسلا
 ٠ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 * ةيرامعتسالا لودلا ماكح لخبي مل برحلا ءانثأ ىفو
 ناف كلذ عمو « ةيقيرفالا بوعشلا ىلع ةلوسعملا دوعولاب
 .يتح ةيرصنعلا ةقرفتلا ةسايس ىلع اورصأ نييرامعتسالا

 اقتك' ىقيرفالا ىدنجلا هيف براح ىذلا تقولا كلذ ىف
 .ىدنجلاو يم زيلا ىدنجلاو ىزيلجنالا ىدنجلا عم فتك ىلا

 ةسبئتر ىلا ىقيرفالا ىدنجلا ةيقرث اوعنمف , ىكيرمألا

 2 ةحلسألا ثدحأ مادختساب هل اوحمسي ملو 2. طباض

 ٠ هةنورقحيو هب نورحس اولظو

 ةرتفلا لالخ ريثكلا نويقيرفالا ملعن هلك كلذ مغربو
 بقف 2 ةيرامعتسالا لودلا شويج ىف اهيف !اومدخ ىتلا

 ىلع مهمزع توقو « ةيسايسلا مهئارآ قفأ برحلا تعسو

 مهتالص تدطوتو ٠ مهتماركو مهقوقح ليبس ىف لاضتلا
 لب بسحف ةيبرغلا ايروأ ىف ال ةيطارقميدلا رصانعلا عم
 اهرازوأ برحلا تعضو نأ دعبو ٠ اضيآ هلك ملاعلا ىف
 ريرحتلا ةكرعم ىف طاشنو ةمهب ءامدقلا نوبراحملا مهسأأ
 :نيبراسحملا نأ » : قحب اموركن ىنماوك لوقيو ٠ ىنطولا



 م١١

 لحاس ىلا اوداع 1989 برح ىف اوكرتشا نيذلا ءامدقلا

 ةصرفلا مهل تحيتأ نأ دعب مهعضو ىلع نيمقان بعذلا
 دادعتسا ىلع اوناكو بوعشلا نم مهريغ لاحب مهلاح ةنراقلل

 ناك ذا ٠ مهعضو نيسحنت ىلا ىدؤت ةقيرط ىأ كولسل
 اميسالوةيناطيربلا ةيرامعتسالا ةسايسلاىلع اماع طخسلا

 ةيسورلا ةروثلا نا مث ٠٠٠ رشابملا ريغ مكحلا ةسايس

 نيب نماضتلا ةركف ترشن دقف اهرثأ اهل ناك اهتابقعمو

 ٠«لالقتسالاو ةيرحلا ةركفو لامعلاتاباقن ةكرحو لامعلا

 معد ىلع ايسآ ىف ترج ىتلا ثداوحلا تدعاس كلذكو

 . ؛ )١( « ةيسايسلا ةضهنلا
 ىف ىرخألا دالبلا نم ريثك ىلع قبطنت تاملكلا هذهو.

 : ٠ ايقيرفا

 دعب ابقيرفا ىف ةيسايسلاو ةيعامتحالا تاريغتلا

 : برحلا

 راصتنال قيرطلا ةيزانلا اينامللأ ةميزه تدهم دقل

 ءايسآو ابروأ ىف نادلبلانم ددع ىف ةيكارتشالاتاروثلا
 ,دارطاب ةوق دادزيو رهظي ىملاعلاىكارتشالاماظنلا ذخأو

 مّرع ايقيرفا ىف ىنطولا ريرحتلا تاروث حاجن ىوقو
 ليبس ىف لاضنلا ةلصاوم ىلع ةيقيرفالا بوعشلا

 «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىف ايقيرفا » تريبش ءا )١(
 51195 ص ا, 15169 وكسوع
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 ايقيرفائف ةيرامعتسالالودلا زكارم تراهناو « اهلالقتسا
 ريزختلا تاكرح' نم ةمراع ةجوم اهرسأب ةراقلا ترمغو.

 ىنطولا ٠

 2: ايرذج. اريغت اهتاذ ايقيرفا ىف ةروصلا تريغن دقو

 , تاعانصلا ضعب ريوطت ةعرس تضتقا اهبلاطمو برحلاف
 ةيرشبلا ىوقلا ليس امطو « نيدعتلا ةعانص اميس الور

 ةقباسلا ةيعاشملا طياورلا تذخأو 2 ندملا ىلا. ةدفاولا
 نوفا 0 لاعلا ددع دادزاو « ةعرس ككفتت:

 . لابح تلظو ىوقت و ونينت ةلماعلا ,ةقبطلا تدخأو ء.ارجكا
 ْ رعت و, عب : , داذزاف + زومذتا مير ويوداسلا

 باحصأ ا انآ نذل ىف 'ةرفتصلا ةيرالكووم

 ل رانختلا قاقضصو ثويفارحلا" قرشأو' 000 ٠
 .اهنزك ره ةديدجبلا ةئئطولا ةيزاوجزوبلا تززعو ٠ نسداكالا

 ةيساسنلا قوقحلا نم ةمورحم تناك اهنكلو ءىشلا ضعب
 نيفقثملا ةقبيط طاشن دادزاو جاجتحالا تاوصأ تعفتر اخ

 ٠ ددعلا ةليلقلا سقي رفالا

 ةيسايس تارييغت ثودح ىلع الياد ناك كنذ لك

 نأ نى كارل دع ل تاتا ايقيرفا ىف ةيعامتجاو

 ,ةيفصنلاتاحالصالاب عنقت ملو « ميدقلا اهبولسأب شيعت

 رسيرحتلل هروث نم دب 0 هنأ برحلا دعب ترعش كلذلو.

 * ىنطولا
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 هبازحألا ني وكت ىف ىسايسلا طاشنلاو ىعولا ومن لجتو

 ,سلجملا 1955 ةئرس نوكتف « ةيلايريمالاو رامعتسالا

 ,ةيقيرفالا اينيك ةيعجو 2 نوريماكلاو ايريجينل ىنطولا
 « ١555 ىف ىقيرفالا اينيك داحتا ىلا اهمسا ريغت ىتلا)

 .تنوكتو ١93٠ ىف اينيكل' ىقيرفالا ىنطولا داختالاو
 ةلثكلاو ٠ ةيطارقميدلا ةيقيرفالا ةيعمجلا ١955 ةنس ىف“

 داسحتالا ىلا دعب اميف اهمسا' ريغت“ ىتلا ) ةيطازقنب هيلا

 .ىرصملا نادوسلا ىف ىعويمشلا بزحلاو (قناذوسلا '

 7 داخلي ديدجتل ةيطارقميدلا ةكرحلاو ىزيلجتآلا“

 بزح ١929 ةئس ىف سسمأتاو 6 ادنغوأ ىف اكاتب بزحو“

 بزحلاو ( بصهذلا لحاس ) اناغ ىف ىبعشلا نيج ؤلا

 دعب ىلوألا تاونسلا تدهشو « اينيغ ىف ىطارقميدلا'

 .نوينويرر هريزج ىف ىعويشلا ترحلا سيسأت برحلا
 .ىقو * رفشغدمو دنالوتوساب ىف ةيعويشلا تانئيهلاو
 7 نويلاريس ىف ةيمدقت با زحأ تماّق اهسفن هرتفلا هذه

 .كئالايساينو ةييونحلاو ةيلامشلا اسسدورو + اقيناجتتو

 كلذ الث أميف بازحألا هذه ددع تدادزاو دالبلا نم اهريغو

 ايقيرفا لخاد افورعم اهطاشن حعيسصأو نينسلا نم

 ٠ اهجراخو

 ةينطولا تامظنملا هذه جمارب فالتخا نم مغرلا ىلعو



 ل

 ند رمعتسملا ةرطيس دض ريمهامجلا ةملك تدحواهناف ةريبكلا)

 تحفاكو + ةدئابلا دوهعلا تافلخمو ةيلايربمالا .ديضو

 ىلع ءاضقلل دهجلا تلذبو « ىنطولا ريرحتلا ةروث حاجنالا
 دوهج تدحوت دقو ٠ ايقيرفا ىف ىرامعتسالا ماظنلا

 نيفقثملاو ةريغصلا ةيزاوجروبلاو لامعلاو نيحالفلاب

 ةمراعلا ثاروثلا نم دحاو رايت ىف ةينطولا ةيزاوجرونلاو

 ٠ عاطقالاو رامعتسالاو ةيلايريمالا دض“

 :ينطولا , ريرختتلا ليبس يف ايقيرفا قرش بوعش حافك
 لإلخ ايقيرفا قرش ىف ىئنطولا ريرحتلا ةكرح تمدقت .'

 احاجن تيقلو 6 . ةيناقلا ةيملاعلا برحلا تيقعأ يتلا ةر

 ىلا خاجنلا اذه 5 ربكألا لضفلا عجريو * 0
 عينج“ 'فوفنص ٌتادحو' يحل ةريبكلا ةيسايسلا بارحألاب 0

 بازحأألا هبه ٍتلمشو ٠ اهدالب ىف ةحلاصلا رصانعلا.

 مسايا "كعب "يبقا ىمس ىذلا) اينيكب ىقيرفالا داحتالا'

 يبقَ رفالا ةيعمجو ( اينيكب ىقيرفالا ىنطولا داسحتالا
 ىئطولا داحتالا مساب دعب اميف تيمس ىتلا) اقيناجنتب

 ٠ ادنغوأب ىبعشلا رمتؤملاو ( اقيناجنتب ىقيرفالا:
 ةماقا ىف اهتطخ_ ذفنت ارتلجنا تذخأ951١2/ ةنس ىفو

 اقيناجنتو اينيك نم فلأتي ىذلا ةيقرشلا ايقيرفا داحتا
 ةئشانلاىنطولا ريرحتلا .ةكرحيىلع ءاضقلا دصقب ادنغوأو

 ديلخت ىف « ءاضيبلا » اينيك ىلع نورمعتسملا دمتعاو»'
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 مكصه ب وعش نأ الا < .ثالثلا نادلبلا هذه ىف

 ملف « نيرمعتسملا ططخ تطبحأ اهئامعز ةدامقب دالبلا

 ٠ مويلا ىتح رونلا يري نأ ةيقرشلا ايقيرفا داحتال تف

 اينيك ىف رامعتسالا دض حافكلا ةكرح تدادزا مث
 نلاهأ نم ىضارألا عزتنا رامعتسالا نأ افنآ انركذ دقو

 ةبلاطملا تدتشا كلذل ٠ ليثم اهل قبسي مل ةقيرطب دالبلا

 تدتشا امم رثكأ اهباحصأ ىلا ىضارألا .ةداعاب اينمك ىف:

 دلع لع ارسم نيرشتشما نكلوا/ رخآ دل يا يف

 ىف رخآ ناكم ىأ ىف اولعف امم رثكأ ذجاؤنلاب ”ىضارألا

 ةدابالا برح نشب عارسالا ىلا مهاعد اذهو : ايقيزقا

 + « قامواملا باهرا » دض ىسيلوب ءارجا اهنأ اومعز يتلا

 ةلاح نويرامعتسسالا نلعأ 1969 ريوتكأ ٠ ل ا
 ءايعز دحأ « ىيهرأو » لتقم دعب دالبلا ىف ءىراوطلا

 ,ىلسع موجه نش ىف اوعرشو « ةضماغ ةقيرطب ويوكيكلا '
 ةنمظنم دض لاتقلا راثس ثحت ىنطولا ريرحتلا تاوق

 نه ةسمجو اتاينك وموج ىلع اوضيقف « ةيرسلا واموام »

 داحتالا اوغلأ 1405 فيص ىفو ٠ مهومكاحو هئالمز:'
 .نونشي اودخأإو باهرالا مكح ل ايتيكب ىقبزرفالا

 مايق كلذ ىلع درلا ناكو ٠ اينيك بعش ىلع ةيماظن اب رح ٠
 اهقحس نورمعتسملاعطتسي ملقاطنلا ةعساو ةينطو ةكرح
 1١9605 ةياهن ىف الا
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 .نادلب ىلع ةرطيسلا نع مهزجع نورمعتسملا كردثو

 .تالوامم نولذبي اوذخأف « حالسلا ةوقب اينيكو ايقيرفاقرش
 اولواحف 0 ةيسايسلا تاروانملاب بعنتشلا عادخل هرركتم

 .بعش لع اوضرفي نأ  مهمكح ديلخت ىف ةبغر  الثم

 < نوتلتيل روتسسد م و (11955):« ثيفيرج روتسد ه اينيك
 .نود (1158) « ديوي -  سكونيل روتسد » مث )١5165(

 يفأ الا ىبأ اينيك بعش نكلو ٠.ءىراوطلا ةلاح اوعفري نأ

 ٠ ةيرحلا لجأ نم حافكلا لصاوي

 'اجنجوأ اعد , بعشلا ةدارال ةباجتسالا ليبعس ىفو

 ' . ةعطاقم ىلا ايتيك ءامعز نم , اههريغوأ .ايوبم موتو 33 :اعادوأ

 'اجهجوأ ىلع ةموكحلا تضبقف « ديوب نرسل ول رودس

 م ُنوِجَسْلا ىف مهب تقلأو ةمكاحمللمهتمدقو هناوعأو احندوإ

 195/ ةياهن: ىفو * مهنع جارفالا ىلع لمع بعشلا نكلو
 ديأو اتاينك وموج نع جارفالل ةيوق رح بعضلا ادب

 رطضاق : اركأ ىف ةيقيرفالابوعشلا رمت قم ةكرحلا هذه

 نايك نه اوجرلاف رجا لها هادا لا: نو ردعتسلا
 -١1؟ ىفو + ديعب ناكم ىلا هوفن مهنكلو ١159 لثاوأ ىف

 ءىراوطلا ةلاح عفر ىلا نورمعتسملا رطضا +١97 ربياني

 :|وضرفي نأ اودارأف ء مهزكرم ةيامح نولواحي اولظ مهنكلو

 ٠ بعشلا ىلع ديدجلا « ديولكام روتسد ه»

 .لضفلاو *حوضوب هفادهأ ىري ناك اينيك بعش نكلو
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 اتاينك ةدايقب ىقيرفالا ىنطولا داحتالا ىلا .عجري كلذ ىف,
 ايتيك بعش عاطتسا, دأ « دلل سرام ىف . سسأت ىذلا

 ىلا هحافك لصاوي نأ ةيسايسلا ةمظنملا هذه لظ ىف«
 1١939 ربمسيد. ١؟ موي نم ىلوألا تاعاسلا ىفف .ء رصتلا»
 * ةلقتسم ةلود أايثيك تحبصأ.

 لجأ نم لسبسابلا حافكلا تكفيلح اضيأ حاسجنلا ناكو

 , ىوالمو ء رابزنزو ءادنغوأو اًقيناجنت ىف ةيرحلا'
 ٠ ايبماذو

 رامعتسالا ىلا ميدقلا دامعتسالا زم ةيرامعتسالا ططخلا

 : ذيدجلا
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 نود مصهزك ارم نع نولختن ال ني رامعتسالا نكلو 0
 ةيملاعلا برحلا تبقعأ ىتلا ىلوألا تاونسلا ىفف « لاتق“
 رهقلا بولسأ نيب اوعمجي نأ نورمعتسملا لواح- ةيئاثلأ .
 لاخداب ةفئازلا دوعولاو لهاستلا بولسأو :هوقلاؤ#“
 : ةطقنلا هذه حاضيا ىلي اميفو *. ةيعامتجالا تاحاالصالا '

 يف شكارم ىف لالقتسالاب ةبلاطملل ةرهاظم تماق
 , اهتمواقمل ةيسئرفلا تاوقلا تيعدف ,ء ١955 ربياني
 تلتقو ساف ىف ةيشحولاو شطبلا بيلاسأ تمدختساف»
 * نب رهاظتملافالآ' تحرجو نييسشكارملا نم نيينطولا تاثم



 الحلى

 .نويسن رفلا عبتا « برحلا ءاهتلا بقع 55ه ويام ىفو

 .نيذلا نييرئازجلا نيينطولا عم ةوقلاو ىشطبلا بولسأ
 .ةيارق اوحبذف « مهدالم لالقتساب ةبلاطملا ىلع اوأرتجا
 ..تاسئيهلاو بازحألا معيمجج !اوغلأو , نطاوم ةءره٠٠

 ٠ ةينطولا

 .ىلاإ ىرصملا بعشلا ىعس اهرازوأ برحلا تعضو املو
 « ةوقلاب ايناطيرب هيلع اهتضرف ىتلا 1973 ةدهاعم ءاغلا

 .تقلطأف ١555 رياربف ١” ىف ةرهاقلا ىف ةرهاظم تماقف

 ٠ نيرهاظتملا ىلع رانلا ةيناطيزبلإ- تاوقلا
 انه 0

 .برح نويسن رفلا .نورمعتسملا نبنش 5/8 ذم 19:43/ :ىقو
 ىلع زبري اما وتقف رقهفادم ىف شاجلم:ةيبعش' ىلع ةدابا

 .مفتنم :٠٠ 20٠" نم:لثكأب اجو نينطاوملا نم ١٠٠ر٠
 ش 0 ٠ لاقتعالا تاركسعمو نوجسلا ىف

 ةقيفلا ىوتسم عافترا راثأ ١558 ريادريف ىفو

 راتلا نويناطيربلا قلطاف ٠ بهذلا لحاس ىف تابارطضا
 تاوق تدصتف « ءامدقلا نوبراجملا اهمظن ةرهاظم ىلع

 تمع ىتلا تابارطضالا دامحال ةيركسعلا لاجرو ةطرشلا

 نورمعتسملا مدختسا 55192575 ىفو ٠ اهلك ةرمعتسملا

 رثكأ اولتقف ء افنآ قبس امك ايئيك بعش دض حالسلا ةوق

 نويلم فصنو انويلم دقف » رثازجلاب عش نأيىه  اليب نب

 ترس نيك ىلا نويت رفلا 12.184 نديقوت !قفو
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 ,برحلا هذه ةجيتن تناكو « ىرئازجلا بعشلا دض ةيومدع
 دمحأ لاق امك -  تاوئس ةدع ترمتسا ىتلا ةيشحولا

 نويلم فصنو انويلم دقف » رئازجلابعش نا ىه اليد نب.
 لمارألا ءاسنلا نم نويلم فصن نآلا هيف حبصأو لتاقم»
 8 « ىماتيلا نم لفط ا؟له٠ر**٠٠او

 اوبراحو ةينطولا تائيهلاو بازحألا نويرامعتسالاىغلأو

 ريرحتلا ةكارح ءامعز باهرا ىلا اوأحلو « لامعلا تاباقث.

 , اتيكوبيدوم اوفنف «٠ مهيلع ءاسضقلاو مهتوشرو ىنطولا
 , داردنأ ىد ويرامو « اتاينك وموجو 2, اموركن ىماوكو.

 , اليدنه نوسلنو « ىركب وبيجو « وتين وكنتسوجأو»
 ىماوكو ىروتوكيس لايتغا اولواحو اجئزاج ناوطناو»
 رامعتسالا مه رجا مسأ نيذل!تاباصعلالأاحر ماقو ءاموركت“

 ىبوين موأ نيبورو , هييموم دئالور  سكيليف لتقب
 فيزوجو ولوبم سيرومو « ابموهوأ سيرتابو (نوريماكلا)
 ءارزو سيئرو ؛ روساجاور سيولو (وغتوكلا) وتيك وأ“
 بلغأ ىف اهل ناكو اعفن دجت مل ةوقلا نكلو ٠ ىدنوروب.
 ٠ ىسكع رثآ نايحألا

 ليئارسالا ىسن رفلا ىزيلجنالا ناودعلا لشف تبثأ دقو
 اودوعي مل نيرمعتسملا نأ عمجأ ملاعلل 1١5551 ىف رصم ىلع

 , ةوقلاب ةيقيرفالا بوعشلا ىلع مهتدارا ضرف ىلع نيرداقت
 داحتالا ةدعاسمب نيدتعملل ايسأق اسسرد نويرصملا نقل دقف



 ندي

 بوعشلا دييأتبو ةيكارتشالا بوعشلا نم هريغو ىتيفوسلا

 .هرسأب ملاعلا ىف ةيمدقتلا ىوقلاو « ةيقيرفالاو ةيويسآلا

 لاغتربلاو ايئايسا ةلود ىف نورمعتسملا أجل دقو
 رعاظم نم رهظم اذهو « انلع ةوقلا مادختسا ىلا ةيشافلا

 ةوقلامادختسا ىلع ةمئاقلا ةيشافلا ةيروتاتكدلاو ةيشافلا
 مجوب اهتارمعتسم بوعش دضو اهبوعش دض اهدحو.
 ىف ترج ىتلا ثادحألا نم كلذ ىلع لالأ سيلو ٠ صاخ
 ٠ قيبمزومو الوجنأ ىف ةريخآلا تاونسلا»

 اهب عررذتي ىتلا ةديحولا ةليسسولا ئه.ةوقلا تسيلاو .

 دقف « ايقيرفا ىف مص زك ارم ىلع ءاقبالل نورمعتسملا:

 ةيبرغلا ةيزاوجروبلل نييسايسلا ءامعزلا نم ريثك رعش
 ىراامعتسالا مكحلل ةميدقلا بيلاسألا نآأبرحلا ىنس ىف
 نوريغي نويرامعتسسالا دخأآف 2« نمزلا اهيلع ىفع دق

 ارهظم نوفضيو « ةيفارغجلاو ةيسايسلا مهتاحالطصإ

 , ايقيرقا ىف ةيرامعتسالا مهتسايس رهوج ىلع اديدج.
 اهسفن ىمست  الثم ب ةيناطيربلا ةيروطاربمالا تذخأف

 اسنرف تريغو « طقف ثلونموكلا مث ىناطيربلا ثلونموكلا
 ىلا مث ىسن رفلا داحتالا ىلا ةيسن رفلا ةيروطارمالا مسا.

 اسنرق تريغو ٠ طقف تلونموكلا م ىناطيربلا ثلونموكلا
 ءارو ام تايالو » ىلا ةيلاغتربلا تارمعتسملا تلوحت

 ضعب ىف رابغتب انورقم ءامسألا رايغت ناكو ٠٠ 4 راحبلا



 الدلتا

 رامعتسالا دحأف « ىرامعتسالا لالغتسالا ةقيرط ليصافت.

 فرص ىف اعمط « بيعالآلاو تاروانملا مادختسا ىلا أجلي

 ءادياب كلو لالقتسالا ليمس ىف حافكلا نع بوعشلا

 8 حالصالاب حيولتلاو لهاستلا

 .بوعسشلا ىلع رطخ ربكأ ديدجلا رامعتسالا دعي مويلاو

 نكلو هرهوج ىف ميدقلا دامعتسالا هبسشي وهف . ةيقيرفالا .
 اعادخو اهيومت رثكأ بيلاسأ مدختسي هنأ ىف نمكي هرطخ
 ةرطيسلا ةسايس جهتني وهف ةيرامعتسالا ةسايسلا ىق
 * ايمسر ةلقتسملا لودلا ىلع ةرشابملا ريغ

 ديدجلا رامعتسالا ةسايس فدهت ىداصتقالا ناديملاىغف .
 ةيمنتلا قيرط ىف ةئشانلا ةيقيرفالا لودلا عفد ىلا '
 صصختلاو ىداصتقالا فلختلا ىلع ءاقبالا ةيغب ةيلامسأرلا''
 ٠رامعتسالا لع ةدمتعم ىقبث ىتح «لودلا هذهىف ىعارزلا.

 رامثتمسا ىه ةسايسلا هذه ذيفنتل ةيسيئرلا ةادالاو
 ةيرامعتسالا لودلل ةيموكحلاو ةصاخلا لاومألا سوعر
 , ةفلتخملا اهروصب ةيرامعتسالا « ةنوعملا » و . ةيبرغلا

 «كنرفلا»و «ىئيلرتسالا» قطانم قيررط نع ذوفنلا بسكو
 تالتكتلا ىف لوخدلا ىلا لودلا هذه جاردتساو امهريغو

 ةيبروألا قوسلا لثم ) ةيرامعتسالا ةيداسصتتقالا
 ةكرتسشملا ( ٠

 1و5 ةياهن ىف هنأ ةبسانملا هذه ىف لوقن نأ اننكمبو
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 امقر ايقيرفا ىف ةيلامسأرلا لودلا تارامثتسا تغلب“
 : رالود نويلم ؟؟ر٠٠٠ , ؟؟رث+- نب حوارتي امكض

 رالود نويلم ار٠5+ ء ارتلجنا نم رالود نويلم لرة*٠٠

 ؟«ر.١٠٠ , اكيجلب نم رالود نويلم ةر٠٠٠ , اسنرف نم.

 نم رالود نويلم 2, ةدحتملا تايالولا نم رالود نويلم.

 ٠ ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج

 ىسايسلاو ( يجولويديالا ) ىسهذملا نادبملا ىف امأ

 ىلا أجلي ام اريثك ديدجلا رايعتسالا ناف ىركسعلاوب

 ةيعجرلا رصانعلا عيجسشلو « ةيعويبسضلا . عيبعمل 1

 ىعسل و ٠ ةئفاكتملا ريغ تادهاعملا دقعو نييلجللا ,نييئطولا .نيب

 ةيروكسعلا فالحألامادختسا .ىلا هس هتطلس ىلع ءاقبا' ا
 ةيقيرفالال ودلا جاردتساو ءىطنلطألا فلح لثم ةكئاودعلا

 قيرط. نع ةيبرغلا ةيركسعلا فالحألا ىف لوخدلا ىلا

 ةيركسعلاتالتكتلا ءاشناو ةيئانثلا ةيركسعلا تايقافثالا

 امامتها رامعتسالا متهيو ٠ ةيركسعلا » ةن وعملا م, ميدقت

 امك « هرمأب رمتأت ىتلا ةيروصلا مكحلا مظن ةماقاب اصاخ

 اريثكو * اهسفن ةيقيرفالا لودلا نيب تافالخإ) لغتسي._
 اراتس ةدحتملا ممألا ملع ديدجلا رامعتسالا مدختسي ام.
 .٠ هئتافرصتلا

 ةيرامعتسالالودلا ينغأو ربكأ  ةدحتملا تابالولا دعتو

 ىعستو ٠ ديدحلا رامعتسالل ةيسيئرلا ةقلا ىبه
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 مي ددجلارامعتسالا بيلاسأ مادختسا ىلا اسنرفو ايناطيرب

 ,ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمح ىف نويرامعتسالا لعفي كلذكو
 ٠ لودلا نم مهريغو . ليئارساو « نابايلاو ء ايلاطباو

 ,ىف وغنوكلا ىف حلسملا ىرامعتسالا لخدتلا ناك دقل

 ,كالسيلا هذمه ةدايس ضيرعت ىف ايبس ١934 ةياهن
 ,ىرامعتسالا ناودعلا اذه ناكو ٠ رطخلل اهلالقتساو
 .ةلقتسملا دالبللو ةيقيرفالا لودلل احضاو ايدحت ديدحجلا

 كاهتنا ناودعلا اذه نآل ملاعلا ىف مالسلل ةبحملا ىوقللو

 ٠١ ىلودلا نمآلاو مالسلل ديدهتو ةدحتملا ممآلا قاثيمل خراص

 ,سعشلا ةمواقم ميطحت نوديرب نويرامعتسالا نأكو

 ةلوجنأ ىف ىنطولا ريرحتلا ةكرح ىلع ءاضقلاو . ىلوغن وكلا

 .بونج ىف ةيرصنعلا ةقرفتلا راصنأ ذاقناو , قيبمزؤمو
 ةبرض نوددسي مث « ايقيرفا بونج ةيروهججو ايسيدور
 ٠ ةلقتسملا ةيقيرفالا لودلا ىلا

 .نييرامعتسالل يلجت نل ديدجلا رامعتسالا ةئصرق نأ ديب
 رامعتسالا دض نيقداصلا نيلضانملا عيمجف , ازع الو ادخي
 رمآت ىلع ادر مهفوفص مض ىلع نولمعي ةيلايزبمالاو
 ةجيتنلا نوكتسو « ةيقيرفالا بوعشلا دض رامعتسالا

 ٠ ةعجر ريغ ىلا ةيقيرفالا ةراقلا نم نيرمعتسملا درط

 : ايقيرفا ىف ىرامعتسالا ماظنلا دابهنا

 رشعلا تاونسلاو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا هرتف تناك



 كف

 تضاخو اهتوق ايقيرفا اهيف تدشح ةرتف برحلا تلت ىتل#
 تاراصتنالل ساسألا تعضوو «2 ىلوآلا ةعيلطلا كراعم

 تلان دقو ٠ دعب اميف ةيقيرفالا بوعشلا اهتزرحأ ىتلا
 ١925 )١( «٠ ةنس اهلالقتسا ةيقيرفا ةلود ١

 خيرات وه ةيقيرفالا لودلا لالقتسا نالعا خيرات نا

 مئازهلاو ىنطولا ريرحتلا تاروث اهتزرحأ ىتلا تاراصتتنالا'

 دقو ٠ ايقيرفا ىف ةيلايرمالاو رامعتسالا اهب ىنم ىتلا.

 مادختساب ايقيرفا ىف ةيضاملا لئالقلا تاونسلا تمستا

 نستي ملو + لالقتسالا قيقحت قيقحت ىف ةيبرخلا ريغ لئاسولا#
 ةتيقل ىنلا لمانشلا ديياتلاب الا لالقتيسإلا: اذه لع لوصخلا

 لضفبيو ٠ ةيكارتشالا لودلا نم ةيقيرفالا بوعنشلا

 اتيك ويدوم حرص دقو ٠ اثيدح ةلقتسملا بوعشلا نماضت

 ١9715 ويام ىف اهب ماق ىتيفوسلا داحتالل ةرايز ءانثأ ىف
 ىف ىتيفوسلا بعشلا ةنواعمب ديشن نأ بجي ه : هلوقب
 ىرامعتسالا ماظنلا ىلع ءاضقلاو ةيقيرفالا بوعشلا ريرحن
 «٠ « نثاشلا

 ةيلوي ةروث تناكو 2 ةيقيرفالا بوعشلا ةيقب ريرحن ىف

 ىف حضوم ةيقيرفالا لودلا لالقتسا خيرات )1١(

 ئ قحيبلملا'



 تفر

 ., ىناطيربلا رامعتسالل ةركنم ةميزه رصم ىف 5

 .كلملا مهسأر ىليعو رامعتسالا ناوعأ ةروثلا هذه تلزع ذآ

 .تمهفأف سيوسلا ةانق تممأ مث » مكحلا نع قوراف

 مهسفنأ نويرصملا ررح امدثعو ٠ ىسايسلا لالقتسالا

 ةنمسس ىفف لالقتسالا لين ىلع ىنادوسلا بعشلا اودعاس

 :ةةيناطيربلا ةموكحلا نم ةيرصملا ةيروهمجلا تلصح 659

 اهتدم لاقتنا هرتف دعب هريصم ريرقت ىف نادوسلا قح ىلع

 لوآ نادوسللا حبصأ ا9١ه5 ةنس ىفو 2« تاوتس ثالث

 .ةنسلاك لت ىف هعبتو ٠ اهلالقتسا تلان ةيقيرفا ةرمعتسم
 رئازجلا تلان 19535 ةنس ىفو ٠ شكارمو سنوت اهسفن

 0" اهلالقتسا

 .بونج نوثبال مهنأ نيرمعتسملل مصولا نيز دقو

 8 مهنظ باو مهمهنس شاط نكلو 2 اباقحأ ىراحصلا

 ... لنيمهاو اوناك مهنأ ىلع تدهرب ةلود لوأ اناغ تناكو

 .ىذلا ىبعشلا رمتؤملا بزح لوح اناغ بعش فتلا دقف
 .دجت ملو « لاحلا ىف لالقتسالا » : لئاقلا راعشلا عفر

 ةموكح تفلأتف نيهركم نورمعتسملا نعذأف « اليتف ةوقلا
 بصانملا مظعم اهيف نويقيرفالا دلقت ١18١ ةنسس ىف

 تماقو“ * ءارزولل اسيئر اموركن ىماوك نيععو ةيرازولا
 :ةيطارقميدلا تاحالصالا نم ةلسلس ذيفنتب ةموكحلا



١ 

 ةغيصلاب هرادالا تغبصو ماعلا باختنالا ماظن تلخدأغل

 نييقب رفالازه 1 ةئس ىف ةموكح تفلأتو . ةيقيزفالا
 ةرمعتسسم تحبصأ 9١هال ةئثلس سرام " ىفو 2 طقف

 ةلقتسملا ةيقيرفالا اناغ ةلود بهذلا لحاس «

 فلأ ١56053 لثاوأ ىفف * اينيغ بعش راصتنا كلذ التو

 ةيورق اناجل بعشلا حافك داق ىذلاىطارقميدلا ايئيغ بزح

 نع نييلحملا ءاسؤرلا داعباب تماق دالبلا ءاحنأ عيمج ىف“
 ٠*ناجللا هذهب فارتعالا ىلا تاطلسلا ترطضاو . ةطلسلا

 انو. ٠ ايمسر ءاسؤرلا ماظن ىغلأ 1561 سبمسيد ىفدا
 روتسد نلظ ىف دالبلا ىف ءاتفتسا نورمعتسملا“ مسظف

 ,لالقتسالا بعشلا راتخا. ةسسماخلا, ةننسن رفلا ةيروهنجلا
 1964 نيؤتكا ” ىف اهلالقتسا اينيغ تلاثق:

 ةرمعتسم ١1٠ تلا « ايقيرفا ماع» وهو +١97٠ ماع ىفو ْ
 , ةيناطيرب هدحاوو ةيسنرف هرمعتسم ١5 اهنم اهلالقتسا
 ىلاطيالاو قىزيلجنالا لاموسصلا مث ةيكيجلب ةدحاوو
 امهنإ رامعتسالا نظ ىتلا اينيغو اناغ تناكو٠.*+ اقباس.
 ٠ ءادوسلا ايقيرفا ريرحت اتدئار امه هدعاقلا نم ءانثتستا
 بوعشلا ةفاك ىف ةقثلا حور هاتب رض ىذلا لثملا ثعب دقو

 ايرح اهونلعي نأ نورمعتسملا ىقخف , ىراحصلا بونج.
 ٠ 'ةيئاوتسالا ايقيرفا بوعش ىلع ةيرامعتسا»

 رايبهناىف اسس ىتطولا ريرحتلا تارؤث راصتنا ناك دقو"
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 ايسسنرفو ايناطيرب نم لكل ةيرامعتسالا ةيروطاربمالا

 دقف ةيرامعتسالا ايلاطيا ةيروطاربما امأ ٠ اكيجلبو

 ٠ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ ىف اهناكرأ تعدصن

 نولازيال ايقيرفا ىلاهأ نم نييالملا تارشع ناف كلذ عمو

 كانه لازت الو « هرشابم ةفصب رامعتسالا مكحا نيعضاخ

 يهو اهلاح ىلع ةيقاب ةقباسلا تارمعتسملا نم ءازجنأ

 «سوتب روم ةربزجو « دنالاناوشتبو ٠ دنالوتوساب لمشت
 «قيبمزومو ٠ الوجنأو « ةيبونجلا ايسيدورو دناليزاوسو
 «, نوينوير ةريزجو « ةيلاغتربلا اينيغو + ىموت واسو
 , ةينايسالا ءارحصلاو : ىنومويزو ء ىسنرفلا لاموصلاو

 ٠ ايقيرفا ىبرغ بونجو

 ةراق ىف رامعتسالا ةعلق ايقيرفا بونج ةيروهمح دعتو
 ٠ ةرفاسلا ةيشافلاو ةمماحلا ةيرصتعلا ةروبو 2 ايقيرفا

 ةنيعاركو ةيرصنعلا ةقرفتلا دروفريف ةموكح تلعج دقو
 تبراح امك , ةيمسرلا اهتسايس نم !ءزج ىرشبلا سنجلا
 .تيكتراو « ةيسشافلا لئاسولاب ىنطولا ريرحتلا ةكرح
 تغلأ ١93٠ ةنس ىفف « ةيناسنالا دض ةعشب مئارج
 .تهح و ١5 ةياهن ىفو ىقدرفالا ىنطولا رمت ّوملا ب نزح

 ٠ جوولوسيس رثلوو ءاليدنم نوسلن :رمتؤللا ءامعزولا امهت
 هتزه ١934 لئاوأ ىفو ٠ نجسلاب مهيلع تمكحو ىكيبم
 ءاكابم١ زو « ىنيم ليسويف ىلع مادعالامكح رادصاب ملاعلا
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 .ناسنالاقوقح ليبس ىف حافكلا ءامعز , اجنياك نوسلوو
 ايقيرفا ىف ىعجر وه ام لك ايقيرفا بونج ةموكح ديؤتو

 .ديؤت امك ىبموشت زارط نم رامعتسالا ءالمع ديؤت ىهف
 براحتو « ةيبونجلا ايسيدور ىف ةيرصنعلا ةقرفتلا راصنأ

 .بونج بوعش هضوخت ىذلا ةيرحلا ليبس ىق حافكلا

 ٠ ايقيرقا ىبرغ

 ,صانعلا ةفاكو ايقيرفا بوعش نأ ىف ببسلا وه اذهو
 مهبونج ىف ةيرصنعلا ةقرفتلا ةاعدب ددنت ملاعلا ىف ةيمدقتلا

 اذهو « نييقيرفالل انجس قحب مهتيروهمج دعتو « ايقيرفا
 ,ملاعلانادلب نم اريثكو ةيقيرفالا لودلا نأ ىف ببسلا وه

 .ديؤتو ايسايسو ايداصتقا ايقيرفا بونج ةيروهمح رصاحت
 ةقرفتلاو باهرالاو ةوقلا دض لداعلا مهحافك ىف اهلمأ

 ْ ٠ ةيرصنعلا

 ,ىفف ٠ لاتق نود ايقيرفا ةثيدحلا ةيلامسأرلا كرتنت نلو
 موقي 2 رشابملا رامعتسالا مكح تحت لازت ال ىتلا دالبلا
 .لكب ةميدقلا ةيرامعتسالا لئاسولا عايتاب نورمعتسملا

 ثدحأ اهيف مدختست ىتلا ةدابالا بورحك : طاشنو ةمه
 .ةرفاسلا ةوقلاو (الوجنأ بعش دض برحلا) ةحلسألا

 , ىسنرفلا لموصلا ) ىفسسعتلا ىسيلوبلا مكجلاو

 ,( ايقيرفا بونج ةيروهججو ةينابسالا تارمعتسسملاو
 سرحتلا ةكرح نكلو ٠ ةفلتخملا ةيسايسلا ثاروائملاكو



 لك

 دنالاساينو ايسيدور داحتاف : اهليبس ىف ةيضام ىنطؤلا*

 دئالا سايت تحبصأو 2 همئاعد تضوقت دق ىرامعتسالا

 ةيلامشلا ايسيدور تحبصأ امك «2 ةلقتسملا ىوالم ةلوذ.

 مغرلا ىلعو ؛ 19375 ربوتكأ 55 ىف ةلقتسملا ايبماز ةلود

 تيكلا فوئسص نم ىئطولا ريرحتلا ةكرح هيقالت امم.
 تحت ةيبونجلا ايسيدور ىف اهمادقأ تدبث دقف رهقلاو
 اوشوج ةسائرب ىقيرفالا ىنطولا رمتؤملا بزح ةماعز
 دئالاناوشتب ىف اداسف نويرامعتسالا ثيعيو ٠ وموكن

 نأ نم زنسجعأ مهنكلو باذعلا ءوس اهلعأ نوموسيو»
 * بعشضلا رايث اودصي..

 ةسملاعلا برحلا دعب ايقيرفا ىف ةلماعلا ةقبطلا ةكرح

 : ةيناعلا

 ايقيرفا ىف لامعلا تاباقن ةكرحو ةلماعلا ةقبطلا تناك

 تناك امك ىنطولا ريرحتلا ةكرحل ماودلا ىلع ايوق افيلج-
 ىلع اليلد دعي اهومن ناف كلذلو ٠ ةكرحلا هذه نم اءزج.-

 ٠ ماع هجوب ىنطولا ريرحتلا ةكرح ومنع

 ةقبطلا ددع ةيضاملا ةنسس نيرشعلا لالخ فعاضت دقو .

 : ىتآلا لودجللا نم حضتي امك ةعرسب ةلماغلاا



.١/ 

 )١( مقر لودج

 )١( لامعلا ددع دايدزا

 0 3227 ةلودلا

 ملءءردللوا "7 ةهرودل الوصحنا

 *نءردتل +بعرمل اناغ

 هلءرك»١ الكرمل د

 ءراآءءردللا ة؟!؟رودل (ليقدلوب ويل) وغنوكلا

 الءءرلللا اماما ايريجين

 ؟مرماءا ١ ةاكركل ةيلامشلا ايسيدور

 عطرا ءا الر ١ اقيناجنت
 ش طا الكرلا “ا : ا١دنغوأ

 00 ١٠ا/رود ٠ ةيبونجلا ايسيدور'

 :. ىسابسلا اهيعوو اهميظنت دادزا ؛ كلذ نع الضفقو

 فىاشلا اوعنمي نأ ىشم اميف نورمعتسملا عاطتسا دقو
 تقولا ءاج مث ٠ اهطاشن نم اودحب وأ لامعلا تاباقن

 .لامعلا قحب فارتعالا نم اصانم هيف اودجي مل ىذلا
 اوحمس ١995 ةنس ىفف ٠ مهتاباقن ميظنت ىف نييقيرفالا

 ىف ١94١ ىفو « ايريجين ىف لامعلا تاباقن ءاشناب

 يدل لح ايي اذيد دبل ىلا 1521 يكو 2 نول بج
 ءاهرازوأ برحلا تعضو املو + ايئيك ىف ١557 ىفو

 )١( ةنسس ال ددع ةيملاعلا ةيسكراملا ةلجملا ١955



 ادخال

 لامعلا تاباقن لوخت نيناوق ةيسنرفلا ةموكحلا تنس.
 تناك ناو « راحبلا ءارو ةعقاولا ىضارألا ىف لمعلا ةيرح

 ىف الا نيناوقلا هذه رقت مل ةيسنرفلا ةينطولا ةيعمجلا#
 ىف ماع بارضاب لامعلا ماق نأ دعب ١96:5 «, ريمفون "*'

 1١96019 , ريمقون ” ىف ةيسنرفلا ةيبرغلا ايقيرفا

 ءامز ايقيرفا ىف ةلماعلا ةقبطلا ددع غلب دقو نآلاو
 ةلماعلا ةقبطلا مامأ ةمهم ربكأ ناف لماع !١ةهر٠ء٠ءر٠..ع
 ةدحولا قيقحتو لامعلا تاباقن ةكرح ىفأ عسوتلا' ىه

 مضتو ٠ ءاعمج ايقيرفا ديعص ىلعو ةلؤد لك ىف ةيباقنلا
 ةثالث وحن رضاحلا تقولا ىف ةيقيرفالا لامعلا تاباقن
 نيح ىف ايقيرفا لامش ىف مهتم ناثلث دجوي وضع نييالمم

 ببسو + وضع نوياع نع لقر هك زاعكمل ا تونك جوت
 اهلالقتسا تلان ىراحصلا بونج ةعقاولا دالبلا نأ كلذ“

 مهدهج ىراصق اولذب نيرمعتسملا نأو رخآتم تقو ىف |
 ٠ لامعلا تاياقن ءاشنا نود ةلوليحلل.

 ةلكشملا هذه ثحب مت دقو ٠ ايقيرفال ةبسنلاب ةيمعألا نم ريبك بناج ىلع لامعلا تاباقل هدحو ةلكشم دعتو
 راكد ىف دقعنملا ايقيرفا مومعل لامعلا تاباقن رمتاؤم ىف
 ٠ وكام ةنيدمب ١96١ ربوتكأ ىف كلذو ةيسنرفلا تارمعتسملا عيمج ىف لامعلا تاباقل وبودنم هدهش رمتؤم دقعو 1



 دغش

 ةيلامعلا ةكرحلا ةدحو قيقحتل ةلودبملا يعاسملا ت رفسأو

 ىف ءادوسلا ايقيرفا لامعل ماعلا داحتالا سيسأت نع

 0 داحتالا ررق نيتنس دعبو 95١ا1/ رياني ىف ون وتك

 ٠ ايقيرفا مومعل رمنؤم دقع هل رسمئتؤم.

 رادلاب 5 ويام 5٠0 ىف رمتؤملا اذه دقعناف
 ةباقت 5: نولثمي : ةدانم 60 نم رثكأ هدهشو ءاضيسلا“

 رقسأ ةحيتن ربكأ .رئاكو ٠ ةيقيرفا ةلود ؟8 ىف ةيلامع

 ايقيرفا مومعل لامعلا تاباقث داحتا ةماقا ىمه رمتؤملا اهنع

 تاياقت ءاضعأ د ا نا ع ل عا وهو

 0 ٠ لامعلا

 لامعتلا تاباقن دانحبا“ 2-0-2 ساس يَ ندانما# عسل

 ش ةرجقلا علاببعلا سيلفا قودلا داحنتالل مبانتلا . نفر رفالا رخال
 1 نوع لا دما حو

 ىؤتسس» لع ةيلابعلا ثكاباقنلا ةدح-و نأ حضتي كلذ نمو

 الب قفتي اذهو , رصبلا ىمرعه ىلع نآلا تحيبصأ ايقيازقا

 ٠ ءاعمج ةيقيرفالا بوعسشلا حلاصم عم عارم

 هينوي ىف ايريجين ىف ماق ىلا ماعلا بارضالا لعلو
 رمتسا دقف 2 ايقيرفا ىف لامعلا هب ماق ثدح مهأ

 , لماع نويلم نم رشكآ لمشو لقيعوبسأ بارضالا اذه
 لازنال ىتلا تالكشملا نم رثك نع بارضالا اذه فشكو

 اءوض ىقلا امك ةيقيرفالا دالسلا نم سثك ىف الح رظتنت



 لاو

 ٠ ةيعامتجالاو ةيداصتقالا دالبلا ةايد- ىلع

 داحتا ةيمهأ ىلع نهربو حاجنلاب بارضالا للكتو
 ةدش نح نوب رضا هرهظأ ام لضفبو ٠ لامعلا ةملك

 .لمحم مهبلاطم تحبصأ ةملكلا ةدحوو ةدارالا ةوقو ةميزعلا

 .نأش بارضالل ناك كلذ نع الضفو ٠ مامتهالاو رابتعالا

 هنأ تبثإ ذا ٠ ديدجلا رامعتسالا دض لامضضللا ىف ريبك
 ةوق تلهاجت ىه اذا ادلب ريدت نأ عيطتست ةموكح نم ام
 .نومهسي لامعلا ناف كلذلو ٠ ةضهانلا ةلماعلا ةقبطلا

 ,ةيويحلا مهحلاصم نع عافدلاب « هديدجلا ايقيرفا ءانب ىف
 ٠ رامعتسالاو عاطقالا دض بئادلا حافكلاو

 ىف نماضتلا ةكرح نه ديفتست ةيقيرفالا بوعشلا نا
 ٠ لالقتسالا لجأ نم اهحافك

 ماه رودب ىقيرفالا - ىويسآلا نماضتلا ةكرح موقتو
 ايقيرفاو ايسآىف ةيكارتشالا دالبلا ةكرحلا هذه لمشت ذآ
 ليبس ىف حفاكت لازت ال ىتلا بوعشلا ىبودنم كلذكو
 مينودناب رمتؤم ىف ةثرحلا هذه تأدب دقو ٠ اهلالقتسا
 ةيقيرفاو ةيويسآ نيب اه ةلود "55 هيف تكرتشا ىذلا
 ١56 ليربأ ىف



 لف

 نماضتلا تارمثؤم لضفب ةكرحلا هذه دعاس دتشاو
 ىركانوكد , 19ه/ هرهاقلا ىف تدقعن١اى لا ةيويسآورفألا

 ىف للاتلا رمتؤللا دقع ررقنثو ١5375 ىشوم ىفو 2

 ٠ اركأ ةئيدمب ١96 وباع

 ثداوحلا ىف قيمع ريثأت ةيقيرفالا ةيبعشلا تارمتؤمللو
 رزأ نم اهتارارق تدش دقف ٠ ايقيرفا ىف ىرجن ىتلا
 لوألا رمتؤملا نلعأ ذا ؛« لالقتسالا ليبس ىف لاضنلا
 لالقتسالا » راعشلا اذه /١535 ةنس اركأ ىف دقعنملا

 سنوت ىف دقعتملا ىناثلا رمتؤملا ىدانو ه ! انليح ةايح

 ثلاثلا رمتملا ددنو « لاحلا ىف لالقتسنسالا ١»
 ' ةقاكك ىف ديددجلا راسعتسالاب اوكا“ ةرغاقلا ْىف١ دقغتملا
 50 هلاكتشاو ”مالاؤنص»

 نم-دازطاب ديزي ايقيرفا ىف ىمايسلا ررحتلا مدقت ناو

 ةلافتتملا ةيقيرفالا لودلا اهدقعت ىتلا تارمتؤملا ةيمه#
 ١و1 ايقورنم ء +١97٠ ابابأ سيدأ ءا90ه48 اركأ ر»
 دالبلا هدحو قيزمت نورمعتسملا لواح دقو ( اذكهوب

 تاروائملا هذه تراثآو , اهئيب ةوادعلا ثبو ةيقيرفالاا

 ةيقيرفالا دالبلا نضعبف 2 ايقيرفا ىف تابوعصلا ضعبي
 1951١( رمتؤم مسال اعبت ) ايقورنم ةبعش ىلا ثمضنا»

 ,برغملاو اناغو رمئازجلاو اينيغو ىلام : رخآلا اهضعيوو
 قائثيم ةيعش ىلا مضنا  ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاو
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 هو" ريمتبس ىف اجرح فقوملا دادزاو ٠ ءاضيبلا رادلا

 نماضتلا ةركف ناف تابوعصلا هذه نم مغرلا ىلعو

 تنلعأ 151375 ةينوي ىفف ٠ اهليبس ىف ةيضام ىقيرفالا

 ىو ب ةيناثلا اهترود ىف ةيقيرفالا ةيسايسلا ةنجللا
 اهديبأت  ءاضيبلا رادلا قاثيم ةمظنم اهتماقا ىتلا ةنجللا

 ٠ ايقورنم ةبعش عم داحتالل

 .لودلان ب رصاوألا قيثوتل ةلوذملا دوهجلا ترفسأ دقو

 لودلا ءاسّؤرل ةمقلا رمثؤم دقع نع ةلقتسملا ةيقيرفالا
 .كلذو ةلقتسم ةيقيرفا ةلود ج٠ ىف ةلقتسملا تاموكحلاو

 .تناكو ٠ ابابأ سيدآ ةنيدمب ١937 ويام ؟559 ىف

 ةدحولا ةمظنم ءاشنا ىه رمتؤملا اذهل ىربكلا ةجيتنلا
 : للي اميف ةمظنملا فادهأ رمتملا ددحو * ةيقيرفالا

 , ةيقيرفالا لودلانيب نماضتلاو ةدحولا رصاوأ ميعدت
 ةهتدايس نع عافدلاو اهنيب نواعتلا ةدايزو قيسننتو

 ةئاك ىف رامعتسالا ةبراممو 2, اهلالقتساو اهيضارأ ةمالسو

 نواعتلا ميعدتو ٠ ةبقبرفالا ةراقلا 8 هلاكشأو هروص

 ٠ ىلودلا
 لك لذبتس اهنأ رمتؤملا ىف ةكرتسملا لودلا تنلعأو

 ىلع رامعتسالل ةعضاخ لازت ال ىتلا لودلا هدعاسمل دهج
 ىدحا ىلا زايحنالا نع عنتمتس اهنآو اهلالقتسا قيقحت
 ش ٠ لتكلا



 نذل

 ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم ةزهجأ فلأتتا نأ رمئاؤلا ررقو
 ىتأي امم

 ايلعلا ةثيهلا وهو ) تاموكحلاو لودلا ءايسسؤر نسل

 ٠ ( ايونس دقعنتو

 دقعنيو ةيجراخلا ءارزو نم فلأتيو ) ءارزوأا ىسلجت
 ٠ ( ماع لل" ىف لقالا ىلع نبترم

 ٠ ةماعلا ةنامألا

 ٠ ميكحتلاو قيفوتلاو ةطايسولا ةنحل

 ٠ ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةنجدلا
 ٠ ةفاقثلاو مييلعتلاو ةيبرتلا ةئجل
 ْ ٠ ةيذغتلاو ةحصأا ةنجل
 ٠ عافدلا ةنجل

 ٠ ثوحبلاو نوئفلاو مولعلا ةنجل

 ةشبحلاى ثمم نم فئأتتو ريرحتلا تاكرح قيسنت ةنجل

 اقيناجنتو ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاو ء ادنغوأو رثئازجااو

 اهرقمو ايريجينو لاغنسلاو اينيغو (ليفدلوبويل) وغنوكلاو
 * مالسلا ةئيدم ىف

 لودلا كسمت ديدج نم ابابأ سيدأ رمثؤم دكأ دقو

 نم ةيلاخ ةقطنم ايقيرفا نوكت نأب ةديدجلا ةيقيرفالا
 ةقرفتلا ةسايس ةدشب ركنتساو , ةيوونلا ةحلسألا نه

 درقو « ايقيرفا بونج ةيروهج اهيلع ريست ىتلا ةيرصنعلا



 نعت

 اًذيفئتو ٠ ةيرصنعلا ةقرفتلا ةبراحمل قودنص ءاشنا
 ةيروهج ةعطاقم ةيقيرفالا لودلا تررق رمتؤلا تارارقل
 ٠ ةيرصنعلا لاغتر بلا ةلودو ايقيرفا بونج

 نوئشلا ىف ماه رودب ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم موقتو
 ةيوسن' ىلع الشم  تدعاس دقف ةيقيرفالا ةيسايسلإ
 نيبو برغملاو رئازجلا نيب دودحلا ىلع ريطخلا عازنلا
 رمثاؤملا دقعو ٠ اينيكو لاموصلا نيبو لاموصلاو اببويثأ
 "515-9 ىف ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم ءارزو سلجمل ىناثلا

 ةيوسن رمتؤمللا ثحبو « سوجال ةنيدم ىف ١115 رياربف
 ةنتجل أسشنأو « ةيملسلا قرطلاب دودحلا ىلع تاعزانملا

 نالعا أدبم ديدج نم دثأو « ةلود ١١ نم فلأتت قيفوتلل
 مجيب باهأو « ةيوونلا ةحلسألا نم ةيلاخ ةقطنم ايقيرفا
 ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا رارقب مزتلت نأ ملاعلا لرد
 ةيسايسلاو ةيداصتقالا تابوقعلا قيبطتب نمألا سلجمو
 رمتؤم ةوعد ديأو « ايقيرفا بونج ةيروهمح ىلع اهريغو
 ٠ ةدحتللا ممألل عبات ةيلودلا ةراجتلل

 لودلا ليثمت هدايز ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم ديؤنو
 وه ىساسألا اهفدهو ٠ هدحتملا ممألا ةزهجأ ىف ةيقيرفالا
 ىف ةكرتسشملا فادهألا قيقحن' ىلع ةيقيرفالا لودلا ةنواعم
 تاروث فادصهأ كلذكو رامعتسالا بساور ىلع ءاضقلا
 * ىنطولا ريرحتلا



 قنا

 :. ايقيرقا يف ىئطولا ريرحتلا تاروث فادهأ

 ىف رامعتسالا دض ةروقلاو ىئطولا ريرحتلا ريسي

 قيقحت اهفده ىلوألا ةلحرملا : ةددعتم لحارم ىلع ايفيرفا
 ةلود ؟”:9 ةلحرملا هذه تزاتثتحا دقو ٠ ىسايسلا لالقتسالا

 مرطيسل ادح تععضوف  اثيدح ةلقتسملا ايقيرفا لود نم

 ٠ اهيضارأ ىلع رشابملا رامعتسالا

 اهفدهو ةيناثلا ةلحرملا ىلا لاقتنالا ةلكشم كلذ ىلي
 لالقتسالا ساسأ ىلع ةينطولا ةدايسلا زيزعت وه ىسيئرلا

 ,ىنطولا داصتقالاقلخو ٠ رامعتسالا راثآ وتو «ىسايسلا

 ,لفكي 'فادهألا هذه قيقحتو' ٠ ةيمؤقأ| ةفاقثلا :ءايحاو

 ,ىداصتقالا فلختلا ىلغ ءاضقنا وهو ىلصألا فدهلا قيقحن'

 فادهألا هذه قيقحتبو ٠ ةيملاعلا ةيلامسأرلا ىلع دامتعالاو

 ٠ةيلامسأرلا دض ةروث ىلا ىنطوأ| ريرحتلا ةروث لوحصت
 ءامنبلا قيرط ىف ةمدقتملا ةيقيرفالا لودلا تراس دقو

 ٠ ىكارتشالا

 فلخت ىلع ءاضقلل قرطلا دحأ وه ىلامسأرلا روطتألا نا

 ريسعو ليوط قيرط هنكلو , دمألا هيلع لاط ىذنا ايقيرفا

 ةيآو « ةيبنجألا تاراكتحالا ةرطيس نم صالخلا حين الو

 اذص ناف ءىش لك قوفو * ايربيلو ايقيرفا بونج كلذ
 ةيزاوجروبلانم ةليلق ةفئاط ىلع الا ةدئافلاب دوعي ال قيرطلا



 انزل

 لالغتسا ىغلي ال وهو نيفقثملا ةقبطو نيفظوملاو ةيئطولا
 نيب رقفلاو خراصلا توافتلا ىغلب الو ناسنالل ناسنالا

 ةيقيرفالا لودلا لعجي ىذلا وه اذهو ٠ بعشلا ريهاج

 اهدهج لذبتو « ةيلامسأرلا ىلع ةيكارتشالا ايازم كردت
 ٠ ةيمنتلا ىف ةيلامسأرلا ةلحرملا ىطختل

 ىئطولا ريرحتلا تاروث نأ ىلع براحتلا تلد كقو

 : ةبثآلا تالاجملا ىف ةيروث سادت ذختت ثيح حجنت

 : ةعارزلا
 022252 ا

 , رامعتسالا راثآ لاصئتتسا لاحمل اذه ىف بجي

 « نيحالفلا ىلا نويرامعتسالا اهعزتنا ىتلا ضرألا ةداعاو

 تايعمجلا ةماقا بجي امك « عاطقالا ةفاش لاصئتساو

 ,نيحالفلانيب ةايحلا ىوتسم عفرىلع دعاست اهنأل ةينواعتلا

 نم ةقبط روهظو « نيجتنملا راغص سالفا نود لوحتو
 نم بناج مظعأ ىلع ريبادتلا هذهو ٠ فيرلا ىف نيلغتسملا

 مص ايقيرفا ناكس نم مظعألا داوسلا نأل ةيمهألا

 ٠" نوحالفلا

 : ةراجتلاو ةعانصلا

 نكلو « عينصتلا وه لاجملا اذه ىف ىسماسألا فدهلا



 ففي

 دصقب ةفيفخلا تاعانصلا ةيمنتب ادبي نأ نكمي عينصتلا
 ىنم ةليقثلا ةعانصلا وهو ىئاهنلا فدهلا ىلا لوصولا
 اهمدقت ىتلا ةنوعملا لضفب كلذو  ةمئالملا فورظلا تأيهت
 ٠. ةيقيرفالا لودلا نيب درطملا نواعتلاو ةيكارتشالا دالبلا
 ىف ءاخرلا بابسأ ديزيس عينصتلا نم عونلا اذحهو
 «'نامرحلاو ةيحضتلا نم اديزم بلطتي نلو 2 ايقيرفا
 عاطق داجيا ليبسلا اذه ىف عارسالا ىلع دعاسبي اممو
 ميمأتب كلذو 2 ةميعدتو داصتقالا ناديه ىف ىموكح
 عناصم ءاشناب ةلودلا مايقو « ةمئاقلا ةيعانصلات اسسؤملا
 ايذع ةلودلا ةنميهو ماعلا عاطقلا نأ بير الو ٠ ةديدج
 ةصاخ ةفصب ةيجراخلا ةراجتلا ىلعو ةيلخادلا ةراجتلا
 ٠ قيقدلا ميلسلا طيطختلا ةيلمع لهسي نأ هنأش نم

 : ةلودلا ةره>أ ريوطنت'

 ىلع لمعلاو ةيطارقميدلا زيزعت لاجملا اذه ىف بجي
 زاهجلا نيسحتو « ريعامجلا نيب ىسايسلا طاشنلا دايدزا
 ٠ هي لصتي ام لكو هريوطتو ىموكحلا

 لودلا روطت لقرعت هثيدحو هميدق رامعتسالا راثآ نا
 مده ضعب ناف كلذ نع الضفو + ةديدجلا ةيقيرفالا

 ٠ دعب ىسايسلا لالقتسالا ققحي مل لودلا

 بوعشلان يب ىنطولا ريرحتلا ةكرح مدقت نم مغرلا ىلعو
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 , ةيئاهنلا ةميزهلاب بصي مل رامعتسالا ناف ةيقيرفالا '
 لالغأ نم ةئشانلا ةيقيرفالا لودلا مظعم صلختنت ملو
 ايداصتققا كمتعت لازت الو « ىملاعلا ىلامسأرلا داصتقالا

 ,ملاعلا ىف قربكلا تاراكتحالاو ةميدقلا تاراكتحالا .ىلعأ

 ىمح لازت الو « ةيئاذغلا داوللاو ماخلا داوملاب ملاعلا دمتو
 ٠ ىرامعتسالا هبش لالغتسالا فده'

 ىف ىعانصلا جاتنالا ةلم نم طقف ز/١ جئنت ايقيرفا نا
 ناكس ددع نم // ايقيرفا ناكس غلبيو ٠ هلك ملاعلا

 , ىملاعلا لخدلا نم 757 ىلع ديزي ال اهلخد نكلو ملاعلا
 ضرملاو لهجلا ىوس اهل كرتي مل رامعتسالا نأب كلذ:

 ٠ ةفاقثلاو مولعلاو ايجولونكتلا لاجم ىف نيفظوملا صقنو

 2 : ىامعتسالا ةفاث لاصتتس

 ءانبو ىلاحلا اهفلخت ىلع بلختلا ىلا قوتن' ايقيرفا نا
 ؟ فدهلا اذه غولب ىلا ليبسلا نيأ نكلو ٠ ةديدج ةايح '

 دبال طورش ةمث « معن ؟ هيلا لوصولل طورش ةمث لهو
 - اهنع

 نأ دعب ةطلسلا ديلاقم ليع تلوتسا ىأ ايسايس ةلقتسم

 لودلا تلصوت دقو ٠ نييرامعتسالا ىديأ نم اهتعرتلا .'
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 ةيقيرفالا ةدحولا ىلع دامتعالاب كلذ قيقحن ىلا ةيقيرفالا
 ةدعاسم ىلعو ٠ ةراقلاريرحت ىف اريبك الماع تحبصأ ىتلا
 قيرط رادخت نأ عيطتست ىهف كلذلو ؛ ةيكارتشالا لودلا
 ليمت ةيقيرفالا لودلا نأ دهاشملاو ٠ هديرت ىذلا ةيمنتلا
 ٠ ةيمنتلل ىكارتشالا قيرطلا راينخا ىلا موي دعب اهوبر
 ةيرحلا اهانعم ةيكارتشالا نأل ريدقتلا ىلا وعدي رمأ اذهو
 ايقيرفا نكمي ىكارتشالا قيرطلا نأ ىلا اذه .٠ ةداعسلاو
 فلختلا ىلع بلغتلا ةعرس وعو ىسيئرلا اهفده قيقحت نم
 ٠ نيرمعتسملا نم لالقتسالاب رفظلاو

 ةيمئتلا قيرط كلسن مل اننا ول » : اتيكوبيدوم لاق
 ةلهسلا قيررطلا انرتخا اننأ ولو ؛ ةوقو مزعب ةيكارتشالا
 نوقلي ال نيرثلا نّييقيرفألا ءامعزلا ىذل ىوه فداصت' ىتلأ'

 نويلامسأرلا انل لفكي ىتح انرظتنا اننأ ولو , الاب بعسشلل
 ماع ةئام رظتنن نأ انيلع ناكل , ةيداصتقالا ةيمنتلا
 « )١( « اهمامتب

 ةيبرعلا ةيروهمجلاو رئازجلا بوعسش تررق دقلو
 ٠ ةيكارتشالا قيرط رايتخا اينيكو « اينيغو «, ةدحتملا

 !اذمه ميعدتو ىسايسلا لالقتسالا نأ نيبتي كلذ نمو
 * ةديدجلا ةايحلا ىلا لاقتنالل لوألا طرشلا وه لالقتسالا

 (1ع) للمموزتم فةآدعأز قر 110وعمزلل, 38 2١
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 ,ةيمنتلا قيرط رايتخا ىف رخآ ىساسأ لماع هدايقلا نا مث
 ققحتت ةيلايربمالاو رامعتسالا ىلع ةروثلا فاده) نأ كلذ

 اهيف مكحلا ديلاقم ىلوتي ىتلا دالبلا ىف عرسأ ةقيرطب
 نيذلا ءاسمعزلاو بازحألاو نويطارقميدلاو نويروثلا
 ىف صاخ رودب موقيو ٠ هلك بعشلا حلاصم نع نوربعي

 نييركسعلاو نيفقثملا نم ىمدقتلا حانجلا داليلا هذه

 ءاحديحص اريبعث بعشلاحلاصم نع نوربعي نيذلانيينطولا

 ىف مكحلا ديلاقم بازحألاو ءامعزلا ءالؤه لثم ىلوتيو
 ةدحتملاةيب رعلا ةيروهمجلاو أينيكو اناغو « رئازجلاو « ىلام

 ٠ قرخألا دالبلا ضعبو.

 ,هديدج ةايح لجأنم لاضنلا ىف بعشلا ةدحو نا مث

 اهذختت ىتلا ةيمدقتلاريبادتلا ةفاكل لاعفلاريهامجلا ديبأتو
 رامعتسالا ىلع راصتنالل رخآ ىرهوج طرش تاموكحلا
 ةلوهسي طورشلا هذه رفاوتتو ةيكارتشالا ىلا لاقتناللو

 دجوي الق : ىراحصلا بونج ةعقاولا دالبلا مظعم ىف

 عقاولا ىف أمنت ملو ,« بعشلا تاقبط نيب رعاظ توافت
 ةقحاسلا ةيبلغألا مهو - نوحالفلاو «٠ ةيلحم ةيزاوجروب
 ةيلئابقلا تاقالعلا ةلحرم ىف نولازي ال  بعشلا ىف
 هىدابملا نوديؤي لب « ةيدرفلا ةيكلملا ىلا نوليمي الو
 ادالبلا هذه ىف ةأيهم فورلظلا ناف كلذلو ٠ ةيكارتشالا
 ديباتلا عم ةيكارتسشالا ةغبصلا تاذ تاءارجالا ذيفدنعل



 ٠ هلك بعشلا يناج نم لماكلا
 لالقتسالاميعدت ىلا ىدؤت نأبجي لب نكمي ةدحولا هذه

 ةيطارقميد ةلود داجياو « ةينطولا ةموكحلا زيزعتو ىنطولا
 ةيمدقتلا ىوقلا عيمح لتكت ىلع ةمئاق ةلود ىأ ةيموق

 ىنطولا لالقتسالا ديؤت ىتلا ىوقلا ىهو ؛ ةينطولاو
 ةيطارقميدلا ةروثلاو .ء ةضيرعلا ةيطارقميدلاو ٠ لماكلا
 ٠ عاطقالاو رزامعتسالا ىلع

 نكمت ىتلا ىكارتشالا ركسعملا هدعاسمو ةنواعم نا

 نم ىهل مهتارماؤمو نيرمعتسملا دياكم طابحا نم ايقيرف#
 ٠ ديدجلا قيرطلا ىف مدقتلل طورشلا مهأأ

 نكمي ةمئالملا لماوعلاو طورشلا هذه لك رفاوت نا
 مسسر نم ىكارتشالا حالصالا قيرط تراتخا ىتلا دالبلا
 * اهذيفنتو ىنطولا ريرحتلا ةروث فادعأ

 ريغ ةكرتاشملا ةرودلا تهتنلا ١135 ربمفون رهش ىف

 ىف ةروشلل ىنطولا سلجملاو ةينطولا ةيعمجلل ةيداعلا
 ةماهلا تارارقلا دييأت عامحالاب ررقتو 2 اينيغ ةيروه#
 ىطارقميدلا ماظنلا زيزعتو دالبلا داصتقا معد ىلافدهت قلا
 اهضرع ىتلا تارارقلا ىهو « ريهامجلاب هتالصو ىنطولا
 ايئيغ ىف ىطارقميدلا بزحلل ىنطولا ىسايسلا بتكل#
 ٠ ةيروهمجلا ةموكحو

 ةلودلا راكتحا ةداعا ىلع ةديدجلا تارارقلا صننو



 ؟؟١

 ,ضيفخت و + ةيراحتلاتازايتمالالدابتو ٠ ةيجراخلا هراجتلل
 ذاختاو « نكمم دح ىندأ ىلا صاخلا عاطقلا راجت ددع
 نم ملسلا نوبرهي نيذلا صاخشألا دض ةعدار تاءارجا

 , ةلمعلاب نويعالتي وأ ةيئانثسا احابرأ نودجي وأ دالبلا
 .هداسفا ىلع لمعت ىتلا رصانعلا نم ىموكحتلا ٌراهجلا" ريهطتو
 هرداصلل ناجل ليكشتو ٠ لثاسولا نم كلذ ريغو ةوشرلاب

 زيزعنو ٠ ةفيرش ريغ ةقيرطب تبستكا ىتلا لاومألا
 م ةييدمل رآ] هن زيجاو يتيشل ا يوطا رقيب هلا ثرحلا تالبكشا

 قباوسلا ىوذ صاخشألاو راجتلا لنيعت لييعت عنمب كلذو

 ٠ ريب ادتلا نم كلذ ريغو ةيسيئرلا ةيكهانملا ىف ةيمارجالا

 مر ىه ريبادتلا هذه نأب ىروتوكيس سيئرلا مونو
 بعشلاو ةروثلا ىداعت ىتلا رصانعلاو ىوقلا لامعأ لع

 بساكملاو ىلاحلا ماظنلا ءاغلا ىل فدهتو . بزحلاو

 .ضرغلانأب حرصو « ىنيغلا بعشلا اهزرحأ ىتلا ةيمدقتلا

 !لكمشلا اهرابتعاب ةيطارقوريبلا ءاغلا » وه ريبادتلا هذه نم
 .ةبلايربمالل ىعيبطلا فيلحلاو ةلغتسملا ةيلامسأرلل لوألا
 ٠ « ديدجلا رامعتسالاو

 .بزصحلل سداسلا رمتؤملا ىف ىروثوكيس حرصو
 نحن »: الثاق 135:5 ربمسيد ىف دقعنملا ىنيغلا ىطارقميدلا
 نأ - كلذب حيرصتلل بسانملا تقولا وه اذهو ب دقتعن
 ٠ ىمثح سصأ  ةيكارتشالا ةغيصلاب ىملاعلا عمتجللا غبص
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 ىف ةيكارتشالا ةيمئتلا معدل ةديدج ةلواحن ىه انتب رجت نإ
 ةيمنتلا قيرط وه انقيرط نا + هرهوج ىف ىعارز عمتجم
 قيرطلا هنأل « قيرطلا اذهنع ديحن ناو ٠ةيلامس'رلا ريغ
 درف لك ررحيو , هلك عمتجملا حلاصم لفكي ىذلا ديحولا
 ٠ ناسنالل ناسنالا لالغتسا مزالي ىذلا ملظلا نع

 : ىلام نم لثم

 نأ دعب اريبك احاجن ةمدقتملا ايقيرفا لود تزرحأ دقل

 بازحألا ىلوتتو ٠ ةيكارتشالا ةيمنتلا قيرط ىف تراس
 :ريعامجلا هدايق ةيروثلا ٍبوعشلا ىف ةيطارقميدلا ةينطولا
 ةفاك مضي ىذلا ىئادوسلا داحتالا بازحألا هذنه نموي'

 فادهألا صخلتتو +٠ ىلام ىف ةجلاصلا ةيمدقتلا رصانعلا«

 هسفنل بزحلا اهمسر ىتلا ةماعلا ةيطارقميدلا ةينطولا

 ىعارزلا حالصالا ذيفنثو ٠ يمايسلا لالقتسالا ميعدك

 عفرو » ةينطولا ةعانصلا ةيمئثنو ءانبو « نيحالفلا ةحلصل...

 ةايحلا ىف ةيطارقميدلا حورلا ثبو 2 ةشيعملا ىوتسه

 , اهدرط مث ةيبنجألا تاراكتحالا ديبقتو , ةيعامتجالا

 مصاوأ قيثوتو « ةدياحمو ةيملس ةيجراخ ةسايس عابتاو..
 جيمجو ةيكارتشالا لودلا مم ىفاقثلاو ىداصتقالا نواعتلا

 ْ * ىرخألا ةقيدصلا بومشلا
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 .برحلا  ىنادوسلا داحتالا ررق 195375 ربمتيس ىفو .

 ,ساسأ ىلع دالبلا ىف ىكارتشا عمتجم ءانب  ىلام ىف مكاحلا

 :ةسايرب ىلام ةموكح:موقتو ٠ ةيملعلا ةيكارتشالا ةيرظن'
 عاضوألا ىلع ءاضقلا ةيغب دالبلا داصتقا حالصاب اتيكوبيدوم

 .قاطن عيسوت ىلع لمعتو ىضاملا نم ةثوروملا ةيرامعتسالا

 ٠ ةراجتلاو ةعانصصلا لاجحم ىف هميعدتو ماعلا عاطقلا

 ,لقنلا تاكرش ةموكحلا تأشنأ ضرغلا اذهل اقيقحتو

 جاتنا نكرم وهو « رجينلا بتكم » تممأ امك , ةيموكحلا

 7 لا ةيمئنتلا كنب : نيكنب تأسشنأو ةيعارزؤلا علسلا

 .«سكيموس» ةكرش فرشنو 4 عادبالاو فيلستللىلام كئبو

 .داريتسالاو ريدصتلل ةكرش ىهو « ةيجراخلا ةراجتلا ىلع

 ةراسجتلا ىلع ةلودلا نميهت كلذكو ؛ ةموكحلا اهريدت

 ,ىلصع ادويق ةموكحلا تضرف ١9531١ رياني ىفو ٠ ةيلحملا.

 ةداعاب ةيينجألا تاكرشلا تمزلأو «لاومألا سوءر ريدصت

 ههددحت ىتلا تاعانصلا ىف اهحابرأ نم /9/ه رامثتسا
 ةيداصتقالا ةيمنتلا ةطخ ذيفنت حاجنب ىرجيو ٠ ةموكحلا
 مدحو ١95375 ىف ةموكحلا تلخدأو 1951-10 ةيعامتجالاو

 ٠ « ىلام كنرف » اهتمسأ ةينطو ةيدقن

 هيبعش حبصأ هددعتملا ةيموكحلا تاكرشلا ءاشنا دعبو

 رطيسملاو جاتنالا ديس » ب اتيكوبيدوم لاق امك . ىلام

 .ىلاه ةموكح ةنواعمد ةبكارتشالا .لودلا موقناو « هلاومأ ىلع
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 .ناحن الاف ٠ هلك اهداصتقاو ماسعلا عاطقلا ميعدلا ىف

 .بتكم » قاطن عيسوت ىلع اهدعاسي ب الثم  ىتيفوسلا

 بيقنتلا ىف نودعاسي تيفوسلا نويجولويجلاو ه رجينلا
 امك تنئمسألا ةعانصل ىريجلا رجحلاو بهذلاو ماخرلا نع

 .يتيفوسلا داحتالا موقيو ٠ لورتبلاو ساملا نع نوبقني
 ءىشنأ دقو + بلاط ٠** مضي ىنهملا بيردتلل نكرم ءائبب

 ةنيدم. ىف هليغشن' متو وجناملاو مطامطلا عينصتل عنصم

 ٠ ايفالسوغويو ايراغلب ةدعاسمب ادنجاب

 لماع ىلخد ةيعادزلا 0 تايعمحلا 00 دقو

 3 ةنيرد لح ميلعتلا د : ةيئرحلا 0

 .سداسلا نمتأملا تارارق ذيفنت ىلع ىلام بعش لدعيو
 ارايد اسيردا رمتؤملا اذع ىف حرش دقو ىنادوسلا داحتالل
 : هلوقب حالصالا ةطخ  بزحلل ىسايسلا ريتركسلا ب
 .تاقالعل ىك'ارتشالا حالصالا ةلحرم ىف نأآلا سلسل نجحت »

 لاقتناب مستت ةلحرملا هذهو ٠ ىراجتلا لدابتلاو جاتنالا
 هبش عباطلا ىلا ىرامعتسالا عباطلا نم ايجيردت انداصتقا
 اهغسص بجي ةلحرملا هذه ىف ةعارزلاف * ىكارتسثالا
 .فرحلاو ةراجتلا كلذكو 2 ةيكارتشالا ةغبصلاب ايثزج
 ةعانص ءائنب هبجي انك 2 ةيكارتشا هبش حبصت نأ بجي
 ٠ ةليقثلا ةعانصلل لئاسولا ةئيهنو « هريغص ةيزيهجت
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 اهدعب أدبث مث ٠تاولس ةدع قرغتست فوس ةلحرلا هذه.
 قيقحت ىف عارسالا متيمسو « ىكارتشالا ءائبلا ةلحرم.
 ءانب ةيغب ىلوألا ةلحرملا تازجنم ساسأ ىلع ةيكارتشالا

 ةوقلا دراوم كلذ ىف نيمدختسم لماكلا اهانعمب ةعانصلا'

 )١( ٠ « ناكمالا ردقب ةيندعملا ةورثلا دراوم مل ةيئاملا-

 لعجت نأ اهنأش نم ةيداصتقالا ىلام بعش تازجنم نا
 موقتو « ةحلاصلا ةودقلا :قيرط نع ريثأت ربكأ اهئاريج ىف ىلام رشؤتو ؛ ملاعلا ىف ارينأت ىوقأ ةيروهمجلا هذع.
 ىربكلا لكاشملا ةيوسن' ىف لاعف رودب  كنذ بناج ىلا -
 ىف بوعشلا دعاستو « ةيملاعلاو ةيقيرفالا نوئشلا ىف
 فيفختو « ةيملسلا قرطلاب ةقلعملا لئاسملا ةيوستل اهحافك"
 ةيهافرإاو ةداعسلا بابسأ ةئيهتو « ىملاعلا رتوتلا ةدح-
 ٠ ممألا عيمجلا'

 داحتالاو ىلام ةموكحل ةيلخادلاو ةيجراخلا ةسايسلا نا

 تاباختنالا ىفف « بعشلا نم الماك اديبأت ىقلت ىن!دوسلا'

 داحتالا رزرحأ ١9535 ليربأ ١؟ ىف ترج ىتلا ةيناملربلا»

 نأىلع لدي امم ؛ نيبخانلا تاوصأ نم ز/39ر5 ىنادوسلا“

 ٠ ةيكارتشالا ديري ىلام بعش:

 مقكع وكسوم  ىلاه ةيروهج : نين امسساف ١١( ٠١

 "8 ص
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 : اهلالقتسا زرعت ايليك

 .قيقحت نأ افنآ انيب امك نورعشي اينيك لهأ نا
 ىلا هتياهن الو قيرطلا ةيادب وه سيل ىسايسلا لالقتسالا
 .داحتالا بزح ناك كلذلو ٠ ةيقيقحلا ةداعسلاو ةيرحلا

 ديدس ب مكاجلا بزحلا وهو -  ىليكلا ىقيرفالا ىنئطولا

 ممتجت » ءاششنا وه ةفده نا هنايب ىف لاق نيح ىأرلا

 ىف اتاينك و موج حرصو © ىطارقميد ىقيرفا ىك |رتسشا

 ىنيكلا ىقيرفالا ىنطولا داحتالا بزح نايب تقبس ةلاسر
 ىذلالالقتسالا نا » : لاقف باختنالا لبق (ك8 +ا*+٠و ءا)

 جيتيس هنكلو هتاذ ىف ةياغ:نميل هليبس 'ىف اليوط ادحفاك
 ل ل ل

 كل تلد لل ةيطارقميدلا ةيقيرثالا :

 .لودلا رظعم نأش كلذ ىف اهنآش , ةيعارز ةلود ايئيكو

 «1) ىنيكلا بزتعلا ناف كلذلو ىراحصلا بونج ةعقاولا

 هفادهأنمو اريبك امامتعا ىعارزلا حالصالا ىلوي (ك ١*

 هذهو *نورمعتسملا اهعزتناىتلا ىضارألا ةداعتساىربكلا

 (2ك١٠٠و1٠) ىنيكلا بزحلا نكلو ادج لحلا هريسع ةلكشم

 .فيرلا ميظنت ديعي نأ اضيأ ىوني وهو ٠ اهجالع ىف دب
 ةينواعتلا تايعمجلا ءاشنا ىنستي ىتح ؛ جيردعلاب
 ,ماظنب ذخآلاب اريبك امامتها دالبلا ءامعز متهيو ٠ ةيعارزلا

 تقلا م ء] ملقب «رامعتسالا ىلا ىث اهن راذنا» )١(

 ٠١9 ص ١9354 وكسوم
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 ةحلصمل اقيقحت داصتنقالا ىلع ةموكحأا ةنميهو » طيطختلا١

 ءاغلا ليع اناينك ىموج ةسايرب اينيك ةموكح لمعتو « ةمألا

 ٠ نوقباسلا اينيك ماكح اهلغشي لازي ال ىتلا زكارملا

 تافآ ثالث ىلع ءاضقلل ادهاج اينيك بعش لمعيو

 بعشلا أبيع دقو ٠ لهجلاو ضرملاو رقفلا ىهو الأ ةيسيئر.

 اهفلخ ىتلا ةنوقمملا ةكرتلا هذةمه لاصئتسال هدوهج

 : راعشلا اذهب بعمشلا ىدانت نأ هجم الق ؛ رايعتسالا

 ٠ « ةدحاو ادي اولمعا »:

 ىف اييئيك ىف نلعأ ىذلا ىروهمجلا ماظنلا لازي الو
 ٠ دالبلا لالقتسا نيزعت ىلع لمعي ١335 ربمسيد 5

 ةكلم هلغشنت تناك ىذلا ةلودلا سيئر بصنم لآ دقو.

 ٠ هرشايم اينيك دي ىلا ايمسر ارتلجنا.

 ىتلا ةيمدتلا ةطخ اينيك تنلعأ ١935 ةينويا ىفو
 ردقت علس جادناب ةطخلا هذه ل ٠ دالبلل اهتعضو.

 ةنبس يف ىنيلرتسا هينج ؟ا65ر٠٠٠ر٠٠- وحنب اهتميق

 نأ ةطخلا هذه هنالعا دنع اتاينك وموج 8 ,
 ةضهن قيقحتل ةنكمملا دراوملا لك » ه مدختست نأ ىونت هدالب

 « ةمداقلا تسلا تاونسلا نوضغ ىف ةعيرس ةيداصتقا

 لاسيسلاو ركسلاو زرآلاو ىاشلا جاتتنا دادزي نأ ررقملاو

 ةبسنب نطقلا جاتنا دادزيسو ٠ اريبك ادايدزا بشخلاو.

 ,ىشاوملا ةيبرث ىف عارسالل بابسألا تذختا دقو « ٠
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 ةقاطلا جاتنا ةدايزو قرطلاو ىرلا تاكبش ءاشناو.

 )١( ٠ ةيبرهكلا
 ىرخألا ةيقيرفالا لودلا نم ةنوعم ايئيك ىقلتتو

 تاقالع اينيك تأشنأ ىتلا ةيكارتشالا لودلا نم كلذكو.

 ٠ اهعم ةبيط
 ةرايزب اجندوأ اجنجوأ اموجأ ةسايرب ىنيك دفو ماقو
 تقفاوو ١935 ويام  ليربأ ىف ىتيفوسلا داحنالا

 اينيك ةدعاسم ىلع تاثداحملا ءانثأ ىف ةيتيفوسلا ةموكحلا

 لمعمو كمسلا ظفحل عنصمو ٠ جيسنلل منصم ءانبب

 نم ةفلتخم عاوناو ةهكافلا ظفحل عنصمو .ركسلا ريركتل

 كلذ ىلع ةوالصعو ٠ ةعاذا ةطحمو ةنيغارزلا تاعورسملا

 نييثفلا بيردت ىلع اينيك ىتيفوسلا داحتالا كعاسيس

 ١ر٠٠ عسل تادعملا ةلماك ةينف ةيلك اهيدهيو نيينطولا

 ةدايعو ريرس 8٠١ هب ىفشتسم اهيدهيس امك « بلاط

 ءابطألاب هدايعلا دوزتسو « ايموي ضيرم ٠٠١ ةجلاعمل ةيبط
 ززعي نأ هنأش نم هلك كلذ نأ بير الو ٠ تيفوسلا

 ٠ اينيك لالقتسا

 ىتيفوسلا  ىئنيكلا غالبلا ىف ىنيكلا دفولا نلعأو
 براجتلل ىئزجلا رظحلا نأشب وكسوم ةدهاعمل هديبأت

 «ىوونلا حلستلا قابس فقول ةماه ةوطخىهو « ةيوونلا

 سطسغأ ١" خيراتب 55 ددع « موهزبوراز » )١(

 5١ ص 2, وكسوم 1



 لب

 .فيفخت ىلع دعاست ىتلا ىرخألا ريبادتلل هدييأت كلذكو

 .ةيملاعلا برحلا ىدافت نكمي كلذبو « ىلودلا رتوثلا ةدح

 ٠ ةثلاثلا

 .عيمج ةضوخت ىذلا لاضنلا ىف لاعف رودب اينيك موقنو

 ., ةراقلا نم نيرمعتسملا درطل ةلقتسملا ةيقيرفالا لودلا

 ., ةيوونلا براجتلا رظحو « ةيقيرفالا ةدحولا زيزعتلو
 ٠ ةقلعتملا ةيسايسلا لئاسملا عينج ةيوسنو

 : ثيدحلا ملاعلا ىف ايقيرفا

 52 ربك رودب موقت ةريخألا مايألا ىف ايقيرفا تذخأ

 دعب أموي اريثأت دادزيو ولعي اهتوصق « ةيملاعلا نوئشلا
 تارمتؤملاو لفاحملا ىفو ةدحتملا ممألا تابنج ىف موي

 ةفاك ةيوسست ىف ةيقيرفالا لودلا كراشتو 2 ةيلودلا

 « ملاعلا ىف ىربكلا لكاسلملا

 ,ىربكلا ةلكشملا ةيوسن ىف ريبك ردقب ايقيرفا مهستو
 برح بوشن هبنجت ةلكشم ىهو الأ ثيدحلا رصعلا ىق

 .ايابأ سيدأ رمتاؤم ىفف ٠ ةيرذ ةحبذم ثودحو ةثلاث ةبملاع

 ديؤت اهنأ ةلقتسملا ةيقيرفالا لودلا تنلعأ  القثما

 ايقيرفاليوحتو « الماشو اماع اعزن حالسلا عزن عاجالاب
 معاجالاب ديؤت امك , ةيرذلا ةحلسألا نم ةيلاخ ةقطنم ىلا

 ,نا امو ٠ ةيوونلا براحتلل ىثزجلا رظحلل وكسوم ةدهاعم
 ,لوعفملا ةيراس ةدهاعملا هذه هيف حبيصت ىذلا تقولا ناح
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 ةيقيرفالا لودلا عيمج اهتضمأ ىتح ١975 ربوتكأ ٠١ ىف
 ايقيرفا ةيروهججو (ليفازارب) وشنوكلاو ٠ اينيغ ءانثتساب.
 «ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم ءادنل ةباجتسا كلذو , ىطسولا

 اذهو « مالسلا لجأ نم حفاكت ةيقيرفالا بوعشلا نا

 ىغبت ال بوعشلا هذصه نآل ةشعدلا ىلا وعدي ال رمأ
 سنجلا ىلع تابكنلا بلجت ىرخأ ةيملاع برح ىف كارتشالا»
 ٠ ةيقيرفالا ممألا كلذ ىف امب هلك ىرشبلا“

 تقولا ىف رتوتملا ىملاعلا فقوملا نأ كلذ ىلا فاضب .
 فا زنتسا ىلع ةبقب رفالا لودلا مغرم نأ هنآش نم رضاحلا

 ىلع لام لا نم ةمخحض غلاتم يقاقن او ,' ةليئضلا' اهدراوم
 0 ام: مزلأ وه لاملا اذهو * : ةيزكسعلا تاج ايناحالا#.
 ”ةييدعملا قىوتسما نيسحتو داصتقالا ةيمنتملا

 هخاوت ىتلا 10 ديزي شويحلاب ظافتحالا نا
 نيذلا نيرمعتسملا لخدتل ةرغث حتتفيو ةئشانلا لودلاا
 .ايقيرقا ىف اهودقف ىتلا مهزكارم ةداعتساب نوملحي
 , ةئشانلا لودلا يتوب ىلع مهث رطيسب نورمعتسملاغ
 ٠ :ةيلخادلا دالبلا نوئيشش ىف لخدتمللل ةصرفلا مهل أيهتن'
 . ايقيرفا قرشو نوباج ىف ثدح اه كلذ ةيآو

 ىف ةيرامعتسالا لودلل ةيركسع دعاوق دوجو نا مث
 نيركسعملا نيب عازنلل اراثم ةراقلا لعجي نأ هناشنم ايقيرفا

 موجهلل بوثو ةطقن ىلا اهلوحيو + ىكارششالاو ىلامسأرلا.



 لفن

 ٠ ةيكارتشالا لودلا ىلع

 0 بوعشلا ميمصت : يف ببسلا انل رسفي اذهو

 ٠ اهيضارأ نم د ةيركسعلا دعاوقلا ةلازا ىلع

 0 , دالبلا نم اهريغل هاجتالا اذه ىف الثم ىلام تيرض

 بعشلامغرأ دقو ٠ اهيضارأ ىلع ةيبنجأ ةدعاق ةيآ دجوت ال
 ريمسيد ىف اهدعاوق ةلازاب دعولا ىلع ارتلجنا ىنيكلا
 .دالبلا نم ريثك ىف ةيبنجألا دعاوقلا تلاز دقو ء 618

 ٠بيرق امع لاوزلا ىلا اهقيرط ىف ىه وأ لعفلاب ةيقيرفالا

 ىدجتستال ةيقيرفالا بوعشلا نأ انل نيبي حافكلا اذه

 ىف هب رفظتا امناو راغصو ةلذ ىف نيرمعتسملا نم مالسلا
 ,ىباحجيالا دامحلا ةيمهأ ىللحتت انهو ٠ رابكتساو ةزع

 .. ةيقيرفالا كوالا اهجهتنت ىتلا نايحنالا مدع ةسايسو
 فلح قىأ ىلا ىمتنت ةئشان ةيقيرفا ةلود مويلا ىرن الف

 * قىركسع ىقرامعتسا

 ةوقب ديؤت مالسلا لجأ نم اهحافك ىف ةيقيرفالالودلاو
 ٠ حالسلا ةوقب اهلالقتسا لين ىلا رطضت ىتلا ممألا كلت
 ةيرحلا لجأ نم اهحافك ىف تارمعتسملا دعاسي اممو
 ناك املو ٠ ةيكارتشالاو ةيلامسأرلا نيب ىملسلا شياعتلا
 لاعشا نيبو نييرامعتمسالا نيب لوحي ىكارتشالا ركسعملا
 :ةةسايس ديؤت ةيقيرقالا بوعشلا ناف:, برحلا ران
 م ةيكارتسشالا لودلا اهيلع ريس ىتلا ىملسلا سشباعتلا



 ؟١

 مم ةيدو تاقالع ةماقا ديرت ةيقيرفالا بوعسشلا نا
 تادزن ةقادصلاو نواعتلا رصاوأ ناف كلذلو ٠ ممألا عييت

 موقتو ةيكارتسشالا لودلاو ةيقيرفالا لودلا نيب اقثوت'
 ٠ ديطو ساسأ ىلع امهئيب ةقادصلا

 ديبأت ىلع دمتعت مل ايقيرفا ىف رسيرحتلا ةكرح نإ ولو
 ال ىتيفوسلا داحتالا اميسالو درطملا ىكارتشالا ركسعملا

 لودلاّت مدق دقف « ىدملا ةديعبلاتاراصتنالا هذه 0
 دهاجت ىهو ةيقيرفالا بوعشلل ةدعاسملا دي ةيكارتش

 , ةيودأو ةيذغأو ةحلسأ لكش ىف 2 اهلالقتسا لبيس ىف ىف

 هدحتملا ممألا قيرط نع ايسايسو ايبدأ اهتديأ كلذكو
 مارباو « ند رمعتسملا ىلا اني ىثلا ةداجلا تاراذنالاو

 ,ةضهانلالودلل ةتقؤملاتاموكحلا عم ةيسايسلات ايقافتالا

 ٠ تاموكحلا هذهب ىعرشلاو ىلعفلا فارتعالاو»

 ةكرح نم ةيناثلا ةلحرملا ىف ايقيرفا تلخد دقو مويلاو
 ىتلا ةينغلاو ةيداصتقالا ةدعاسملا ناق ىنطولا ريرحتلا
 ىهف « ةمساح ةيمهأ تاذ ةيكارتشالا لودلا اهمدقن"

 اهلالقتسسا نزيزعت نم ةديدجلا ةيقيرفالا لودلا نكمتت
 ةيفاقثلا ةايحلاو ةشيعملا ىوتسم عفرو , ىداصتتقالا

 ٠ اهبوعشل

 ةلهسلا طورشلا تاذ ضورقلا تغلب *١93 رخاوأ ىفو
 ١ر٠٠٠ ةيقيرفالا لودلاىلا ىتيفوسلا داحنالا اهمدق ىتلل
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 قنوعملا لضقفب لودلا هده تعطتيساو ٠ لبور نويله
 رمبغو ايعانص اعورشم 5١ نم رثكأ ءىشنت نأ ةيتيفوسلا
 ,مويلا ىتيفوسلا داحتالا موقيو ٠ تاعورشملا نم كلذ
 ةيبرعلا ةيروهمجلا ىف اعورشم 4٠ ءاسنا ىف ةدعاسملاب
 ,لاعلا دسلا نم ةيناثلا ةلحرملا كلذ ىف امب ) هدحتملا
 نم ريشك ءاسشنا ىفو ( ةيئابرهكلا ةطحملاو ناوسأب
 حاولألل عمنصم اهنم ١ اناغ ىف ةيعانصلا تاعورشلملا
 عنصمو « ةرذلاو زرألل ةيموكح عرازمو ةريبكلا ةيبسقخلا
 ,نم انط 0 ةيونسلا هتقاط ؛ هزيكرتو بهذلا ةيقنتل
 .ةسردمو نايفشتسمو « ةعيطمو ةعاذا ةطحمو ؛ ( بهذلا
 ؛ ةشبحلاىف لورتبلا ريركتل لمعمو ؛ لاموصلا ىف ةيلخاد
 .ىف ةيئاذغلا تاعامصلل عناصمو , لالغلل عماوصو
 ,عنصمو ىضاير بعلمو ةيقيبطتلا نوئفلل دهعمو ؛ نادوسلا
 :ةعرزمو موحللا ةئيعتتا عنصمو ةيئاذغلا داوملل بيلعت
 ٠ ايئيمغ ىف ىشاوملا ةيبرتل

 ,ىلا هديازتم هنوعم م ١ هديارتم ةئوعم ىرخألا ةيكارتسشالا لودلا مدقتو
 ١ م. ه1

 * ايل رثأ

 .ةيرامعتسالا لودلا اهمدقت ىتلا « ةنوعملا » ضيقن ىلعو
 ناف « اهب وعش مادخو 2 ةيقد رفالا لودلا دابعتمسا فدهب

 .«ضرغلانع ةهزنم ىتيفوسلا داحتالا اهمدقي ىتلا ةنوعملا
 .بيردتو ىعارزلا جاتنالا ةيمنتو عينصتلا ةيمنت ىلافدهت
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 .. اهريغو ةيبطلاو ةيفاقثلاو ةيملعلاو ةينفلا ريصانعلاا
 ىقيقحلا لالقتسالا نيزعت ىف ماه لماع ةنوعملا هذهوب

 ٠ ةيقيرفالا بوعشلل
0 

 ةيقيرفالا لودلا عيطتست ىقيقحلا لالقتسالا نيزعتبو
 تقو ىضمي نلو ٠ ثيدحلا ملاعلاىف ديازتم رودب موقت نأ

 ىزخلاب اللجم هراقلا نم رمعتسم رخآ جرخي ىتح ليوط
 هراقلا عوبر ىف ءانيلا لمعلاو مالسلا دوبسيو « راعلاو.

 ٠ ةيقيرفالا'

 ديدجتل ةمزاللا تاموقملا ةفاك كلمت ةيقيرفالا ةراقلا نا
 ةعرس ىف ةيطارقميدلا ةابحلا راهدزاو , ةيئطولا اهاوق

 لدأ سيلو * ىعامتجالا مدقتلا قيرط ىف ريسلاو « ةوقو
 ةيقيرفنالا لودلا اهتزجنأ ىتلا لامعألا لئالج نم كلذ ىلع
 عزعزتيال اناميا نمؤت ةيمدقتلابوعشلا ميمجنا ٠ ةئشانلا

 : لاق ذا ايقيرفا لطب « ايمومول سيرتاب هب ابنت امي
 قل هنكلو ٠ خيراتلا هيف ملكتي ىذلا مويلا ىتايس 0

 سمرابو لسكورب ىف هنيقلت متي ىذلا خيراعلا نوكي
 ٠ هدحتملا ممألاو نوطنشاوو

 ىتلا دالبلا ىف هنيقلت متي ىذلا خيراتلا نوكيس. لب ه»

 * ةعئانصو رامعتسالا نم ةيرحلاب ترفظ.

 لامقلاىف نوكيسو اهخيرات بتكت فوس ايقيرفا نا د
 ٠ « ةماركو دجم هلك اخيرات بونجلاو



 م

 ىف حا حج هاك نا مع سي حب

 )١( ىلام داحتا نم ءزجك ٠

 ىلام داحتا لح دعب (؟) ٠

 )١( مقر لودج

 ةلودلا مساآ

 ايسبل

 شاحلم ةيرومم

 (ليقدلوبويلالوغنوكلا
 لاموصلا

 ىموهاد

 ؟١و٠5 دعب اهلالقتسا تلان ىنلا ةيقيرفالا لودلا

 .لالقتسالا نالعا خيرت

  45ريمسد 1١56١

 1١5651 رياني لو'
 1155 سرام 0

 ٠ سرام ١965

 19هال سرام 5

 ١96/8 ربوتكأ ؟

 1953٠ ريان لوأ

  "1ليربأ ١97٠
  9٠هينوي )١(

  3ريمتبس 993٠6
 ٠٠" (؟) هينوي

 ٠ سطسغأ 195٠١

 ٠ ةينوي 1١95

  9٠ةينود ١95٠

 195٠ ةيلوي لوأ

 3955٠ سطسخغ لو“



 ةلوسدلا مسا

 رجينلا
 ايلعلا اتلوفلا
 جاعلا لحاس
 داسين

 ىطسولا ايقيرفا ةيروهجمج
 (ليفقازارب)وغن وكلا
 نوباج

 (5) ابمبو رابزنز
 ايليك

 ىرالم

 ايبماز

 هال ١

 .,لالقتسالا نالعا خيران

 ١55٠١ سطسغأ "؟'

 +١95٠ سطسغأ ه

 ١551٠١ سطسغأ ا/

 195٠ سطسغأ ١

 ١95٠١ سطسغأ 5

 01953٠ سطسغأ ٠

 195٠ سطسخغلأ /١١

 1١13 ربوتكأ لوأ

 539536 رسمفول 4

 ١53١ لدربأ ؟ا/

 593١ ربمسيد 9

 359519 ةيلوي لوأ

 39355 ةيلوي لوأ

 1و0 ةيلود لوأ

 ا5515١ ربوتكأ 8

 1955919 ربمسد ٠

 1١95395 ريمسيد ١5

 ١9555 ةبلود 5

  5ريوتكأ ١9315

 89515 ربوتكأى ف هدحتملا اينازنت ةيروهمتحبصأ؛ (؟)
 ١9734 ليربأ ىف اقيناجنت عم ثدحتا (5)
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 6 مجيتمر مي يب رييوييصتم تييهتسنم .١ مم ل رياكو نبي يم يي دمتيعا تدمع و ويمص م جصل اصف يب يصمد يس يي عدس جف زيح ص ويومين وييشل

 هضم 5

 د 09 2
 ةينابسألا نتا

3 2 
 ل"

 1 ا روش

 : |] .بتئاللا تي إ

 | ييبابلاوكدكلا

 كلاسي

 8 1 0 انامل # ال ه8 8

 اننا ا ةتسايتملا يهقيفإ تقيس



 لمد

 ل نقم ل متل ميم يعن حيبص طررب مجهود سييتقتا
 00000 لاةء

 سلكي ةيسايتسلا ١ سهوا يسطع رات
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 مس لل ا

 " ندطقا# م يما لا ! قف ةطيرصت



 ث
 تاب دبا 4

 ةيونص

 ايقبرقفا ىف ةميدقلا تاراضحلا : لوآلا لصفل#

 9 ايقيرفا لامشو ايقيرفا قرش لامش
 اذا ىراحصلا بوتح

 ىطسولا د روصعلا رصعلا ىف ايقيرفا : ىناثلا لصفلا

 /١1 انقيرقا قرش لامبشو ايقرتا لاك
 ١" ' ىاغنس ةلودو ىلام ةلود ب ايقيرفا'برغ

 نال ىطسولا ايقيرفاو اينئيغ لحاس '

 دعا اهبوئجو ايقيرفا قرش
 ء هزل قيقرلا هراجت

 ايقيرفا ىفاراميسقنو ةيلايربمالا : ثلاثلا_لصفلا؛

 4١ ةيلايربمالا لظ ىف ةيرامعتسالا ةسايسلا
 4500007 ميسقتلا ةيشع ايقيرفا

 ' ىف ةيناطيربلا ةيرامعتسالا ةيروطاربمالا
 5١ ايقيرفا

 هال 2  ايقيرقا ىف ىرامعتسالا اسنرف عسوت
 يزل . . ايقيرفا ىف ىئاملألا ىرامعتسالا وزغلا
 ضارأ 0 ىلعسولا ايقيرفا ميسقت
 ىرخأ ةيرامعتسا



 لوك

 ءدبو ايقيرفال ىرامعتسالا ميسقتلا جئاتن

 تارمعتسملا ميسقت هداعال عارصلا

 لوألا ةيملاعلا برحلا نم ايقيرفا : عبارلا لصفلا

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يلا

 ايقيرفاو ىلوألا ةبملاعلا برحلا
 ايقيرفا ىف ىموقأا١ روعشلا روهظ

 ةلماعلا ةقبطلا ةكرح ومن
 ند هرتفلا ىف رامعتتسالل ةئواتملا تائكرحلا

 نيب رحلا

 ١5315 ايقيرفا ىف ىرامعتسالا لالغتسالا

8 

 ىف ةيقيرؤالا بوعشلا حافك : سماخلا لصفلا

 ةيقيرفالا لودلا ةأسشنو « ربرحتلال بيس

 ةّنن ددلا

 ايقيرفاو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 ىف ةيسسايسلاو ةيعامتجالا تارييغتلا

 برحلا دعي ايقيرفا
 ليبس ىف ايقيرفا قرش بوعش حافك
 ىنطولا ريرحبتلا
 ميدقلا رامعتسالانه : ةيرامعتسالا ططخلا

 اف

 م85

 4ىلإ/

41 

1 

 3ا



 . ةكأل/

 0 ديدجلا رامعتسالا ىلا
 ,1؟١ 0 ايقيرفا ىف ىرامعتسالا ماظنلا رايهنا

 00 ع يع
 اذا ةيناثلا ةيلاعلا

 1 0 1 نماضتلا ةكرحو. اقيرثفا

 ١86  ايقيرفا ىف ىنطولا رد رحتلا تاروث ىقىادهأ

 ال رامعتسالا ةفاش لاصئتسا
 د ىلاه نم لثم
 ١ ش ١ اهلالقتسا ززعن' اينيك
 ا ثيدحلأا ملاعلا ىف ايقيرفا

 ىلا 0 1 .قحالم



 رشانلا

 هثيدحلا رمعلا ةسسؤم

 ةرهاقلا  ىلدع عراش ٠

 و

 ةجيلك اياندور انودحبه ةسسؤم

 وكسسومب
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